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In memoriam

Др Валерија Каначки (1972-2016)
Бол, а само нада; тако дубока туга, а тако јака вера...

нисмо стигли ни да се упознамо, али се, драга наша Валерија, никада 
нећемо растати.

све твоје тако племенито, све твоје тако велико, 
све твоје, ти, Валерија, остаје ту, са нама, 

ми са тобом, због и ради тебе само бољи људи.
а твој часопис, и све што си учинила за њега, нас, тек ће бити 

објављено. 
Буди са нама, ми твоји, за вечност!

уредништво наслеђа  



Thinking, комбинована техника, 100×70 цм
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Tања З. Милосављевић1

институт за српски језик сану 
Београд

ЛеКСИЧКо-СеМАНТИЧКА ГРуПА ИМеНИцА 
СА хИПеРСеМоМ ‘ТеМПеРАМеНТ’ у СРПСКоМ 

ПРИЗРеНСКоМ ГоВоРу2

концепт темперамента на наивној слици света призренских 
срба репрезентован је вербалним ознакама за особе које ис-
пољавају карактеристичне психичке црте емотивно реагујући 
на одређени стимулус из спољашње средине. Лексичку базу овог 
истраживања представља збирка речи из призрена димитрија че-
мерикића, из које је ексцерпиран обиман језички корпус који се 
односи на духовне човекове особине и на основу којег је могуће 
реконструисати психолошки профил призренског човека с краја 
XiX и почетка XX века. Лексичке јединице мотивисане психич-
ким својствима човека која смо уврстили у особине темперамента 
разврстали смо у лексичко-семантичке подгрупе са хиперсемама 
‘ћудљива особа’, ‘плаховита особа’, ‘несташна, немирна особа’, 
‘враголаста особа’, ‘брбљива особа’, ‘брза, непромишљена особа’, 
‘окретна, сналажљива особa’. на основу лексичко-семантичке 
анализе богатог номинационог инвентара интегрисаног катего-
ријалним семантичким обележјем ‘темперамент’ стиче се утисак 
о призренцима као отвореним, непосредним људима немирног 
духа, међу којима преовлађује екстровертни тип темперамента. 
семантичка компонента субјективне оцене креира слику про-
тотипичног темпераментног призренца (окретан, спретан, сна-
лажљив, виспрен, духовит, враголаст, стабилан, емотивно урав-
нотежен, промишљен, разборит, умерен у говору) и призренке 
(умиљата, враголаста, емотивно уздржана, смирена, тиха, окрет-
на, вешта, осећајна). негативно су процењене особе променљивог 
расположења, плаховите нарави, свадљиве, брбљиве, непромиш-
љене и безосећајне. 

Кључне речи: лексичко-семантичка група, српски при-
зренски говор, темперамент, прототип, дијалекатска језич-
ка слика света.

1. основе савременог лингвоантрополошког проучавања психичког 
састава човека поставио је в. фон хумболт оригиналном лингвофило-
зофском концепцијом, која се темељи на начелу да се слика човека и ње-
говог унутрашњег света може реконструисати помоћу језичких једини-

1 tanja77nis@gmail.com
2 овај рад настао је по пројекту „дијалектолошка истраживања српског језичког 

простора” (едБ 178020), који се у институту за српски језик сану реализује под 
руководством академика слободана реметића и уз материјалну подршку министар-
ства просвете и науке републике србије.

оригинални научни рад
811.163.41'373'38(497.11 prizren)
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ца, јер је човек утиснуо у језик свој физички облик, психичко устројство, 
емоције и интелект, свој однос према свету који га окружује (Baraškina 
2007: 136). на овом ставу утемељена је руска когнитивистичка школа, 
која у центар језичке слике света поставља концепт човека и његовог 
унутрашњег света и где су утемељени различити приступи лингвистич-
ког описивања феномена „унутрашњег човека”. концепт внутренний 
человек као фрагмент језичке слике света, иако није целовит и хомоген, 
изучава се као систем историјски, психолошки и културно мотивисаних 
представа о човеку изражених језичким средствима. језичке једини-
це које прате психолошку сферу човека у српском призренском говору 
разврстане су према важећој психолошкој подели црта личности које су 
груписане у три подструктуре – темперамент, карактер и способности, 
које идеографски припадају домену унутрашње карактеризације и у 
својој семантичкој структури садрже елементе који језички одражавају 
духовна и ментална човекова својства, чији номинациони потенцијал 
рефлектује културне специфичности призренског социјума.

2. Лексичку базу овог истраживања представља збирка речи из 
призрена димитрија чемерикића3. корпус је допуњен лексемама са ка-
тегоријалним семантичким обележјем ‘темперамент’ које налазимо у 
регистру речи из призрена у студији о српском призренском говору с. 
реметића, у изводима за први том српског дијалектолошког атласа, и 
према инструкцијама р. младеновића, изворног познаваоца говора. реч-
ничка грађа којом располажемо обилује лексемама којима се описује 
или номинује особа на основу њеног понашања, тј. начина реаговања у 
одређеним ситуацијама, при чему долазе до изражаја особине темпера-
мента, које се, према стручним налазима, манифестују у емоционалним 
реакцијама, активностима и понашању појединца (rot 1994: 48). семан-
тички најближи оваквом психолошком тумачењу темперамента су тер-
мини нарав „духовне саме од себе настале особине, својства, склоности, 
начин понашања и реаговања, карактер, природа” (rms iii: 606) и ћуд 
„скуп свих психичких својстава која се испољавају у понашању човека 
и у његовим поступцима, нарав, природа, карактер” (rms Vi: 367), које 
и чемерикић користи за дефинисање психичких особина које се мани-
фестују у начину понашања (нагле промене расположења, импулсив-
ност, екстровертност, интровертност, начин говора, брзина и спретност) 
и емоционалности (осећајност, безосећајност).

хиперсеми4 ‘темперамент’ у српском призренском говору одгова-
рају лексикализовани хипероними на́раф (на́раф му је по́ган. – те́шко 
њо́јзи сьс ње́гов на́раф), таби́јат (таби́јат не́ се ме́ња. – не ва́л’а да би́д-

3 у оквиру платформе за транскрипцију старог рукописног наслеђа чемерикићева збир-
ка је дигитализована и преко интернета постала доступна стручној и широј јавности 
(http://prepis.org).

4 под хиперсемом подразумевамо појам са најопштијом категоријалном идеографс-
ком вредношћу, који  у шири парадигматски скуп окупља јединице са одговарајућим 
семантичким садржајем. хиперсема је сваки надређени појам интегрално-диферен-
цијалне вредности на различитим нивоима лексичко-семантичке хијерархизације.
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неш та́ко ва́трен, зе сьс та́ј таби́јат ч’е па́днеш на бел’а́ју), ч’е́ф (ч’е́ф му 
је те́жак) и у́ј (гла́ву ч’е проме́ни, а́ма у́ј не́ч’е проме́ни. – та́кьв му је у́ј). 
разговорне секвенце из свакодневне комуникације којима су илустро-
ване наведене лексеме рефлектују наивно поимање темперамента,  које 
није далеко од научних тврдњи. у свести старих призренаца особине 
темперамента (нарав, ђуд) перципирају  се као урођене, непроменљи-
ве и перманентне одлике личности, које се најчешће карактеришу као 
лоше и тешке, као узрок конфликта у самом носиоцу и у међуљудским 
односима. домаћу реч нараф (прасл. *norvь) чемерикић описује семемом 
„духовне особине, начин понашања, карактер”, што је шире од значења 
темперамента у смислу у којем га ми третирамо приликом одређивања 
граница лексичко-семантичке групе.5 турцизме табијат (тур. tabiat), 
ч’еф (тур. дијал. kēf, поред keyif, keyf) и уј (тур. huy)6 чемерикић семан-
тички изједначава са значењем лексема ћуд и нарав и овим синонимским 
паром их дефинише. 

темпераментна особа описује се придевском лексемом ва́трен 
„темпераментан, страствен, плаховит” (та́ко је о́н ва́трен о[д] дете́та. 
– Ва́трен је у рабо́ту. – нека фа́л’и бо́га што гу је јетрв́а ватре́на, па ура-
бо́та и сво́ју и њо́јну рабо́ту), а номинује фраземом жи́ви о́гањ).7 

3. концепт темперамента на наивној слици света призренских срба 
репрезентован је вербалним ознакама за особе које испољавају каракте-
ристичне психичке црте емотивно реагујући на одређени стимулус из 
спољашње средине. за разлику од карактерних особина која се обликују 
под утицајем културних образаца конкретне заједнице, темперамент 
је урођена ментално-емотивна структура личности, генетски усвојен 
модел реаговања на импулсе из окружења. занимало нас је које појаве 
из објективне стварности најдубље емотивно „погађају” призренце и 
каквим облицима понашања они на њих одговарају, тј. у коликој мери 
социјална заједница и културни обрасци обликују понашање поједин-
ца, која својства темперамента и који модели реаговања се процењују 
као пожељни, а који као непожељни са становишта традиционалног 
патријархалног друштва, које особине креирају психолошки прототип 
призренца и призренке по социјално-културалним стандардима с по-
четка XX века.

4. Лексичке јединице мотивисане психичким својствима човека која 
смо уврстили у особине темперамента разврстали смо у лексичко-се-
мантичке подгрупе са хиперсемама ‘ћудљива особa’, ‘плаховита особа’, 
‘несташна, немирна особа’, ‘враголаста особа’, ‘брбљива особа’, ‘брза, не-
промишљена особа’, ‘окретна, сналажљива особа’.8

5 под темпераментом подразумевамо психичке особине човека које се испољавају у 
начину понашања и емоционалним реакцијама.

6 етимологију турцизама дајемо према тумачењима с. петровић (petrović 2012).
7 Ватра у призрену није аутохтона лексема (у употреби је огањ), тако да је најверо-

ватније дошла са стране (према мишљењу р. младеновића), мада чемерикић бележи 
деминутивни облик ватрица, а реметић пејоративни ватриште (remetić 1996: 105).

8 морамо напоменути да је наша подела условна, те да се семантичке границе 
формираних лексичких подгрупа не могу дефинитивно прецизирати, јер више-



12

Tања З. Милосављевић

4. 1. значењску вредност најближу категоријалном појму реализују 
лексичке јединице из подгрупе ‘ћудљива особа’, којима се номинује особа 
која често и нагло мења расположење. Лексеме овог скупа концентриса-
не су у само језгро лексичко-семантичке групе којој припадају, јер језич-
ки манифестују наивно поимање темпераментног човека ‒ нарафл’и́ја, 
ујл’и́ја, ч’ефл’и́ја, тевеч’ел’и́ја, весвесел’и́ја, далгал̓ и́ја, ти́тиз, џ’ена́бет.

као дијалекатске доминанте синонимског реда намећу се контактни 
синоними нарафл’ија и ујл’ија (тур. huylu), који реализују значење „онај 
који је ћудљиве нарави” (чемерикић). идентичан семантички садржај 
ове две лексеме произилази из апсолутне семантичке синонимности 
творбених основа, нараф и уј (тур. huy „нарав, ћуд”), што је потврда тен-
денције паралелне употребе српске и турске речи у српском призрен- 
ском говору. потреба да се појава означи турском речју, иако за њу постоји 
адекватан домаћи вербални израз, према запажањима проф. р. младено-
вића, условљена је социјалним разлозима, односно тежњом да се градско 
призренско становништво говором диференцира од мештана околних  
села, а најизразитија маркираност тог раслојавања јесте усвајање тур-
ског језика, као мерило урбаног престижа и културе. стога, семантич-
ки оквир ђудљиве особе попуњавају све сами турцизми ‒ ч’ефл’ија (тур. 
keyifli), тевеч’ел’ија (тур. tevekkeli), весвесел’ија (тур. vesveseli) и далгал’ија 
(тур. дијал. dalgali), којима се усложњава и богати синонимски ред. ове 
речи преузете су из турског језика као готове форме, али су у новом 
језичком и друштвеном контексту неке од њих преобликовале извор-
ни семантички садржај. придевско значење које имају у језику даваоцу 
углавном су задржале и у језику примаоцу, где се користе и у именичкој 
служби и егзистирају као двореферентне номинационе јединице. Лек-
сема ч’ефл’ија има шири семантички опсег и само се једним делом сем-
ске структуре поклапа са значењем лексеме нарафл’ија. придевско зна-
чење ове лексеме има полисемску структуру „весео, добро расположен, 
при пићу, ћудљив, самовољан”, али се номинационо значење темељи на 
компоненти ‘ћудљив’, која сублимира остали семски садржај и имли-
цира потенцијално значење „особа која мења расположење у припитом 
стању”.9 значење лексеме тевеч’ел’ија чемерикић дефинише синонимом 
„ћудљивац”, мада придевска реализација упућује на ментални поремећај 
„луцкаст”, што потврђује елезовићева интерпретација „који није здрав 
од памети, махнит” (елезовић ii: 305). оваква семантичка реализација 
именице тевеч’ел’ија на косову и метохији базира се на компонентама 
изворног примарног значења „luckast čovjek, subudalast čovjek” (Škaljić 
1966: 615).10 из терминологије обичног живота преузет је турцизам арап-

компонентна структура лексичког значења омогућава да реч различитим нијан-
сама једног значења фигурира у неколико лексичко-семантичких подгрупа.

9 „одатле негативни индеклинабилни придев с турском постпозицијом -siz „без” 
(skok i: 351): ч’е́фсьз „нерасположен, лоше воље”.

10 у македонском дијалекту тевекелија се јавља у значењу „човек доброг срца, који радо 
помаже другоме” (petrović 2012: 272), које је, вероватно, формирано развијањем семе 
„наивчина” из основне реализације у турском језику (Škaljić 1966: 615).



13

Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ‘темперамент’ у српском призренском говору

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 9–27

ског порекла весвесел’ија (тур. vesveseli) (skok iii: 582), којим се у призре-
ну примарно номинује особа која има душевне немире, страхове, што 
одговара семеми „подозрива особа” (Škaljić 1966: 641; skok iii: 582), а се-
кундарно означава ћудљива особа, прецизније меланхолик (Škaljić 1966: 
641; skok iii: 582). са овом речју синонимична је лексема далгал’ија (тур. 
дијал. dalgali) „1. особа која има повремене душевне немире; 2. ћудљива 
особа” (чемерикић). оба номинациона значења имају упориште у секун-
дарном метафоричном значењу балканског турцизма далга (тур. dalga) 
„1. вал, талас; 2. душевни немир, душевна борба, наступ” (чемерикић). 
фигуративно придевско значење на косову и метохији потврђују еле-
зовић и скок (elezović ii: 504; skok i: 377).11 турцизам титиз (тур. titiz) 
реализује значење „ћудљив човек”, са једнородном референцијом. ова 
лексема у призренском говору чува изворно турско значење „нервозан, 
ћудљив”, које се на косовско-метохијском ареалу модификовало у „твр-
дица, циција” (Škaljić 1966: 618; skok iii: 475; elezović ii: 323). семантичко 
преобликовање на балканском терену остварено је код лексеме џ’енабет 
(тур. cenabet), где је првобитна сема телесне нечистоће замењена семом 
духовне нечистоте (Škaljić 1966: 237; skok i: 472), и у призренском говору 
еволуирала у значење „ћудљив, поган човек” (чемерикић).12 поред семе 
која имплицира честе промене расположења ‘ћудљив’, лексема џ’енабет 
садржи и допунску сему ‘поган’, која потенцира импулсивност, скло-
ност свађи. другом значењском компонентом реч тежи периферији ове 
лексичко-семантичке групе, граничећи се са лексичким скупом чији 
су елементи обједињени хиперсемом ‘плаховита особа’. већина nomina 
attributiva ове подгрупе творбено-семантичким карактеристикама укла-
па се у разматрање п. радића, који запажа да морфолошки адаптирани 
турски наставак -л’ија који у српском језику учествује у грађењу имени-
ца „…које значе особу са израженом духовном или психичком особи-
ном, односно каквим унутрашњим својством…” (радић 2001: 35). 

материјал показује да је прототипична ћудљива особа она која стал-
но мења расположење и мишљење, којој се не може угодити, која је са-
мовољна, која својим нестабилним понашањем изазива конфликтне си-
туације и са којом је тешко делити брачни живот (не мо́гу, се́стро, да 
уго́дим то́му мо́јему нарафл’и́је, јо́пет се поби́ја та́ј ма́јкин ујл’и́ја, те́шко 
њо́јзи, мо́ри се́стро, сьс то́га њо́јнога тевеч’ел’и́ју.). ова особина се у мен-
талној представи призренских срба конципира као наследна, записана у 
генетском коду (ујл’и́ја роди́ла ујл’и́ју. – Во́ј де́те ч’е иско́чи ујл’и́ја на о́ца). 
ћудљива нарав приписује се и меланхолицима и особама склоним де-

11 од исте основе је тур. dalmak који се као балкански турцизам налази у далдише „за-
несе се у послу, удуби се у мисли; ода се (чему), посвети се” (чемерикић).

12 у македонском језику џенабет је „несреќен, колнат, проклет човек” (drmj). у ро-
допским дијалектима јавља се у лику женабетин и значи „непослушен човек кой-
то прави бели” (rrd). Лексема џенабет веома је активна у дијалекатском лексич-
ком систему, са значењима „намћор” (mitrović 1992: 434), „љут, напрасит, зао човек” 
(jovanović 2004: 679), „свађалица, напрасит човек” (zlatanović 1998: 468), „свадљивац, 
незгодна особа” (stojanović 2010: 1035).
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пресији (те́јзи весвесел’и́је ни́це Кркотозл’и́је све́ гу је ра́мно до у Косо́во. 
‒ уч’ини́ја се далгал’и́ја ка ч’еми́је да му пропадна́л’е. – оно́му далгал’и́је 
што се у́би бе́ше му се уврте́ло у гла́ву ч’и ч’е му по́мре ку́ч’а од гла́да што 
бе́у поч’е́л’е да му стра́даф рабо́те). 

4. 2. позитиван однос чланови говорне заједнице изражавају према 
носиоцима оних црта темперамента које се поимају као враголанство и 
духовитост. конституенти интегрисани у подгрупу хиперсемом ‘враго-
ласта особа’ рефлектују пријатан афективни тон који сугерише пожељ-
ност дате особине у конкретном социјуму.

4. 2. а. враголаста и духовита мушка особа номинује се релативним 
синонимима обесе́ник, жел’е́зник, коно́пч’ар, ч’а́пкун, шалџ’и́ја, зе́взек, 
мајтапч’и́ја, маскарџ’и́ја, сојтари́ја меракл’и́ја, џ’умбусч’и́ја, са дијалекат-
ским доминантама обесеник и шалџ’ија.

Лексичким јединицама обесеник и шалџ’ија дефинисана су значења 
осталих чланова ове групе. семантичка компонента ‘враголаст’ домини-
ра у значењској структури јединица обесеник, конопч’ар, жел’езник и ч’ап-
кун. обесеник је девербативна именица са наставком -ик (дијалекатски 
еквивалент стандардном -јак) и може се сматрати творбено-семантич-
ким дериватом, који је као nomina attributiva остварен у метафоричкој 
реализацији, која постаје основна у призренском говору.13 основно зна-
чење лексеме конопч’ар потпуно је потиснуто конотативним садржајем и 
у призрену се ова лексема употребљава само у значењу „обешењак, спа-
дало”.14 метафором је индуковано значење лексеме жел’езник, развијено 
од покрајинског еуфемизма за ђавола (rsanu V: 333). из турског јези-
ка позајмљена је лексичка јединица са богатим семским саставом ч’ап-
кун (тур. ҫapkın) и у призренском идиому добија карактер атрибутивне 
именице којом се денотира обешењак, мангуп, лола, дангуба. појмовне 
вредности лексема са обележјем особине темперамента шалџ’ија, зевзек, 
мајтапч’ија, маскарџ’ија и сојтарија семантички су интерпретиране си-
нонимом „шаљивџија” (чемерикић). код ових именица преовлађује сема 
‘духовит’, тако да оне граде однос релативне синонимије са осталим еле-
ментима скупа. у синонимском низу са доминантом шалџ’ија преовлађа-
вају турцизми. именички деривати шалџ’ија, мајтапч’ија, маскарџ’ија 
мотивисани су именицама шала, мајтап (тур. maytap „шала”) и маскара 
(тур. maskara „шала”), чији се семантички садржај турским суфиксом 
-џ’ија приписује особи као позитивна психичка карактеристика. зевзек 
(тур. zevzek) и сојтарија (тур. soytarı) турски су називи за онога који воли 
да се шали, који је весео и духовит. у ову подгрупу иде и синонимски 
пар меракл’ија (тур. meraklı) и џ’умбусч’ија (тур. cümbüş), у чијем семском 
саставу доминира сема ‘весељак’, што  се уклапа у концепт враголастог и 
духовитог човека.

13 фигуративно значење речи обешеник елезовић даје описно: „који је по својим по-
ступцима заслужио вешала” (elezović ii: 3).

14 елезовић, такође, бележи значење „обешењак, спадало” као основно. занатлија који 
израђује конопце на косову и метохији назива се ужар (elezović i: 309).
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на основу лексичког корпуса којим се именује враголаста мушка 
особа можемо закључити да припадници говорне заједнице толеришу 
обешењаштво, да окружење прихвата екстровертне психолошке типове 
јер су они иницијатори друштвених збивања и махалских прича, својом 
енергијом оживљавају чаршијску атмосферу и својим ведрим духом по-
дижу расположење околине, па отуда благонаклон став заједнице према 
особама спремним на шалу, што се на наивној језичкој слици човека ре-
флектује кроз номинацију позитивне субјективне оцене (го́л’ем шалџ’и́ја 
је о́н. ‒ зе́взек бе́ше та́ј на́ш да́ја. ‒ од л’у́бе дрва́ра по́ мајтапч’и́ју ч’ове́ка 
не́сьм виде́ја. ‒ Е́, попуца́смо смеја́ч’и се сьс оно́га маскарџ’и́ју л’у́бу др-
варо́вога. ‒ од ње́га по́ меракл’и́ју ч’ове́ка не́ч’е на́џ’еш), мада се у тону 
појединих ознака за сангвинике осећа нијанса благог прекора више због 
друштвених обзира него из осећаја дијалекатске личности (од то́га шу-
рди́нога обесени́ка л’и си то́ј науч’и́ја? ‒ што жел’езни́ка си́на и́ма, бо́г да 
ч’у́ва! – што гу је си́н коно́пч’ар ч’и ч’у́вај бо́же. ‒ мо́ре, ти́ конопч’а́ру, 
се́ди му́дро зе ч’е те изби́јем. – сьс то́га ч’апку́на л’и си на́ша да се дру́-
жиш? ‒ ча́пкьн де́те ми је). 

4. 2. б. Лексеме које у свом семантичком садржају имају хиперсему 
‘темперамент’, интегралну сему ‘враголаста особа’ и дистинктивну црту 
‘женско’ су обесени́ца, жел’езни́ца, маскарџ’и́ка.

особе сангвиничког типа темперамента, са цртама као што су ду-
ховитост, веселост, шаљивост, оцењене су позитивно, што на творбеном 
нивоу номинационих јединица није транспарентно, али се на семантич-
ком плану експресивна компонента потенцијално назире и спада у тип 
контекстуалних сема. знатно бројнији инвентар лексема за номинацију 
враголасте мушке особе показује да социјум обешењаштво као пожељну 
особину приписује мушком делу популације, а да је шеретско понашање 
жена и девојака допуштено и прихватљиво искључиво у затвореним и 
интимним круговима, и то унутар породице или у женском друштву 
(искида́смо од сме́ сьс ту́ј теза-анџ’уши́ну обесени́цу, од Бошкини́це др-
нато́ве по́ маскарџ’и́ку же́ну о́ч’и не́ ми виде́л’е, И́ди ви́кај ту́ј жел’езни́цу!).

4. 3. корпус именица мушког и женског рода са хиперсемом ‘нес-
ташна, немирна особа’ распоредили смо у два микрореда, чији елемен-
ти граде парадигматске односе засноване на дистинктивном обележју 
‘мушко’ / ‘женско’.

i. 3. а. подгрупа именичких лексема са интегралном семом ‘несташна, 
немирна особа’ и диференцијалном ‘особа мушког пола’ обухвата семан-
тичке еквиваленте бе́сник, ата́јник, бел̓ а́јник, бел’аџ’и́ја, пала́вац, пала́вко, 
неби́тник, неби́тко, ју́жник, тута́рак, тутаракл’и́ја, л’а́пер, невртику́ч’а, 
несвртику́ч’а, а́нтикрис, нате́мник, вра́г, џ’а́вол, опа́нч’ьр, нестре́ч’а.

семантички и експресивни корелати у овом лексичком скупу су ле-
ксичке јединице бесник, небитник, небитко, палавац, палавко, јужник, 
натемник, враг, џ’авол, опанч’ьр. њиховим семским саставом домини-
рају семе ‘немиран’ и ‘несташан’, а од осталих чланова групе диференци-
ра их дистинктивна црта ‘дете’. у чемерикићевим семантичким интер-
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претацијама ова компонента значења је експлицирана. синонимски ред 
издвојених атрибутивних именица означава немирно, несташно, жива-
хно, непослушно мушко дете (сми́ри се јенпу́т, мо́ре бесни́ку. – да из-
би́јеш то́га бесни́ка Џ е́̓ку зе не мо́же ви́ше да се трп́и. ‒ не бидна́ја на́не, 
мо́ре небитни́ку, кьд си та́кав. ‒ А́, мо́ре неби́тко, са́л ако не́ ми до́џ’еш у 
ру́ке! ‒ мо́ре, јужни́ку, сми́ри се, зе ч’е те изби́јем! ‒ та́ј аџ’а-Џ’о́џ’ин нате́м-
ник Ва́сил’ ми искрш́и џ’а́м. – И́ма два́ си́на, два́ натемни́ка. ‒ што вра́г 
де́те је то́ј Бошки́но уну́ч̓ е. – А́, мо́ре вра́гу, са́л ако те уфа́тим! – де́ца, 
враго́ви, ме́ч̓ аф каме́ње на ч̓ арами́де. ‒ а што џ’а́вол је то́ј Џ’оџ’инич’и́но 
де́те! – мо́ре, џ’аво́лу, се́ди му́дро зе ч’е те изби́јем. – де́ца, џ’аво́л’и, ме́ч’еф 
се сьс каме́ње на оно́га ч’у́ч’у ч’ор-зе́фу. ‒ мо́ре ти́, опанч’а́ру, се́ди му́дро 
зе ч’е те изби́јем).15 неутрални наставак -(н)ик експресивну вредност по-
прима од творбених основа (придевске и именичких) у примерима бес-
ник, јужник и натемник. степен пејоративности је ублажен чињеницом 
да се њима денотира дете, јер су у том узрасту овакви облици понашања 
очекивани. овим лексемама референт се пре прекорева због лошег вла-
дања, него негативно оцењује. облик бесник је транспарентан и на дери-
вационом и на семантичком плану. дериват јужник непознат је осталим 
говорима косова и метохије и југоистоку србије. деминутивно значење 
„немирко, несташко”, које ова реч има у призрену, развило се метафори-
зацијом и представља трансформационо-семантичку паралелу лексеми 
конопч’ар.16 у основи лексеме натемник је балканска реч црквеног по-
рекла анатема, овде са аферезом. у контакту са формантом -ник пре-
обликује значење, па је у речничкој грађи фигуративно маркирана. из 
црквене терминологије преузета је лексема џ’авол, чије је примарно зна-
чење метафорички трансформисано. са лексемом џ’авол семантички се 
укрстила словенска реч враг. натприродна бића у функцији су индук-
тора семантичке деривације које денотирају човека по психичким свој-
ствима, односно према нарави. суфиксима -ац и -ко од придева палав 
изведене су именице палавац и палавко за означавање носиоца особине 
изражене мотивном речју, која на косовско-метохијском ареалу значи 
„несташан, нeмирaн, пргав” (чeмeрикић), „пргав, нeсмотрeн, брзоплeт” 
(elezović ii: 53; skok ii: 592).17 иако је значење лексеме палавко упутницом 
усмерено на једнозначну лексикографску одредницу палавац „несташ-

15 дете као референт наведених психичких особина у призрену се номинује и демину-
тивним именицама типа бесни́ч̓ е, атајни́ч’е, натемни́ч’е, бел’ајни́ч’е, небитни́ч’е, које 
овом приликом не узимамо у разматрање. 

16 јединицу конопч’ар сврстали смо у ову подгрупу на основу лексикографског описа 
значења, односно доминантне значењске компоненте, али морамо напоменути да је 
граница међу члановима треће и четврте подгрупе веома танка. концепт несташне 
особе у неким сегментима се поклапа са концептом враголасте особе. критеријум 
за поделу је граница друштвено прихватљивог модела понашања, односно степен 
субјективне оцене.

17 иако палав личи на наш придев, семантички и фонетски се слаже са новогрчким 
παλαβός „луд, сулуд” (skok ii: 592). са значењем какво има у призренском говору на-
лази се још у македонском (палави „1. немирен, буен, бесен; 2. луд, безумен”, drmj) и 
бугарском језику (па́лав „игрив, буен, немирен”, rBe).
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ко, немирко” (чемерикић), облик са наставком -ко има већу експресивну 
вредност, израженију нијансу деминуције и блажи афективни призвук. 
иако се везује за придев са негативно конотираним семантичким  садр-
жајем, суфикс -ко својом, првенствено деминутивном, природом убла-
жава укупан тон изведенице, који је пре благонаклон него пејоративан. 
модификовано значење има именичка јединица опанч’ьр, које се разви-
ло продуктивношћу неке од потенцијалних сема примарне семантичке 
реализације „занатлија који прави опанке” (могуће ‘брз’, ‘окретан’, ‘вешт’, 
‘хитар’), јер веза између основног и метафоричког значења свакако има 
локални карактер, с обзиром на то да је значење „несташко, немирко” 
непознато осталим народним говорима.

семантички су комплексније именице атајник, бел̓ ајник, бел’аџ’ија 
и врагош, дефинисане семемом „дете које чини штету” (чемерикић), 
при чему су семе ‘немиран’, ‘несташан’ имплициране у самом садржају 
(мо́ре, атајни́ку, ч’е ме запа́мтиш, са́мо док те уфа́тим. – она́ј дајка-Ва-
си́л’ов ата́јник Бо́да истру́ја бу́нар. ‒ мо́ре, ти́ бел̓ ајни́ку, јо́пет л̓ и си 
уч̓ ини́ја нико́ју бел’а́ју што те изби́ла ма́ти? – што бел’ајни́ка уну́ка 
и́ма, ч’у́вај бо́же. – Кол’и́цно је, па и о́но бел’ајџ’и́ја. ‒ та́ј вра́гош Џ о̓џ̓ и-
ни́ч̓ ин ми и́скрши тести́ч̓ е. – да ми је да уфа́тим то́га враго́ша што ми 
обра́ја шеч̓ ера́ч̓ у). продуктивним творбеним формантом -ник од тур-
ских именичких основа настали су атајник (атаја „штета, несрећа” > 
тур. hata) и бел̓ ајник (бел’аја „несрећа, беда, зло” > тур. belâ). домаћа је 
творба облик бел’аџ’ија, од исте основе као и бел’ајник, са којим је у си-
нонимској корелацији. у односу детерминације са осталим члановима је 
изведеница врагош, мотивисана секундарном семантиком лексеме враг у 
овом говору. формално обележје, суфикс -ош, и семантичка компонента 
негативне оцене умањују степен синонимности међу релативним сино-
нимским паром враг и врагош.

у ову семантичку категорију сврстали смо и именице тутарак, ту-
таракл’ија, л’апер, невртикуч’а, несвртикуч’а, нестреч’а, које чемери-
кић дефинише синонимима „мангуп, скитница” (л’а́пер, ни́где ме́сто да 
сьви́је. ‒ сьќ сьм узе́ла ли́ч’нога му́жа, недомач’и́на, невртику́ч’у. ‒ што 
нестре́ч’у си́на и́ма, бо́г да ч’у́ва. – си́н му је гол’е́ма нестре́ч’а). семски 
комплекс лексеме мангуп садржи сему ‘скитница’ (према рмс), која се 
може раставити на компоненте ‘особа’,  ‘лутати’, ‘стално’. испоставило 
се да је ова сема веома продуктивна у дијалекту, па је доминантна у сем-
ском саставу nomina attributiva за именовање особа које „немају мира”. 
префиксално-суфиксалним начином творбе настали су облици глагол-
ског порекла небитник и небитко, највероватније мотивисани клетвом 
не биднаја… и импликационом семом која је условила значење дерива-
та (клетви претходи неки непримерени облик понашања особе којој је 
упућена, у овом случају скитање без дозволе старијих или какав неста-
шлук). пејоративним сложеницама невртикуч’а и несвртикуч’а номи-
нује се особа која не мари за дом, која воли да скита. мотиватор зна-
чења је глагол врти (прасл. *vьrteti, vьrtjǫ), овде у дијалекатском значењу 
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„задржава на једном месту”, односно његов перфективни облик сврти, 
са рекцијском допуном куч’а у функцији конкретизатора (не може да 
сврти у куч’у). одричним обликом особа се детерминише као носилац 
негативне особине. онај који нема мира номинује се истокоренским тур-
цизмима тутарак и тутаракл’ија (тур. и дијал. tutarak „епилепсија”, ге-
рундиј од tutmak „држати, ухватити, добити болест” (petrović 2012: 284)). 
значење регистровано у елезовићевом речнику „који се никако не смири, 
који једнако иде као бесомучан” (elezović ii: 352) оправдава место ових 
лексема у реду са синонимима интегрисаним семом ‘скитница’. особа која 
стално скита означава се и пејоративном лексемом л’апер. у оваквом об-
лику и значењу реч егзистира на подручју косова и метохије (elezović ii: 
526; Bukumirić 2012: 298), али нам њено етимолошко значење није позна-
то.18 пејоративно је конотирана и метафора нестреч’а, која се секундар-
ним семантичким садржајем односи на мангупа, скитницу. метафоричко 
значење мотивисано је облицима понашања који потенцијално изазивају 
невољу, недаћу. 

4. 3. б. именице са хиперсемом ‘несташна, немирна особа’ и дифе-
ренцијалним знаком ‘женски род’ формирају синонимски ред: бесну́л̓ а, 
маниту́л’а, палави́ца, палапу́рка, брл’иви́ца, бел’ајни́ца, натемни́ца, не-
битни́ца, ѕил’иви́стра, шал’а́фа, а́нтикрис, џ’авол’и́ца.

пејоративним суфиксом -ул’а, од придевских основа, изведени су 
експресиви беснул̓ а и манитул’а. они ступају у однос апсолутне синони-
мије са именицама на -ица: брл’ивица, палавица, натемница, и релативне 
синонимије са пејоративима бел’ајница и небитница. метафоризацијом 
су обликована значења лексема антикрис, натемница и џ’авол’ица. једи-
ница џ’авол’ица метафоричком семантиком нагиње периферији ове ле-
ксичко-семантичке групе и приближава се лексичком скупу којим се но-
минује враголаста особа. интегрално-диференцијална сема ‘каћиперка’ 
присутна је у лексемама ѕил’ивистра и шал’афа. немирни дух, склоност 
несташлуцима и скитању, претерано гиздање негативно су оцењени и 
лексикализовани пејоративима за женска лица, јер у већој мери израже-
не ове особине темперамента не приличе женама. колектив не прихвата 
женске особе које због духовних особина као што су отвореност, неста-
ложеност, бурне емоционалне реакције, склоност променама, изазивању 
свађа и неприлика и непримереног начина живота као што су скитање, 
дружење, изласци, завођење, занемарују редовне кућне послове, ком-
промитују се и нарушавају углед породице. на основу илустративног 
материјала издавајају се типичне ситуације које указују у којим околно-
стима се понашање девојака или жена у зрелим годинама процењује као 
недолично. за девојке је то испољавање нервозе, беса, изазивање невоље, 
отворено флертовање, скитање и провођење времена изван куће, дужи 

18 у осталим говорима призренско-тимочке зоне јавља се у морфолошким ли-
ковима љапа, љапша, љапча, са изразито пејоративном семантиком „неугле-
дан човек” (mitrović 1992: 203; Žugić 2005: 185). у македонском језику облик 
лапе погрдан је назив за момка (dmrj).
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боравак на јавном месту (што́ си па ти́, мо́ри бесну́л̓ о, та́ко узбесне́ла? 
– У́дри гу две-три́ завратни́це те́јзи бесну́л̓ е, па ч̓ е се сми́ри. ‒ што́ си 
узбесне́ла, мо́ри маниту́л’о? – те́јзи маниту́л’е л’и збо́риш? ‒ отва́рај о́ч’и 
и гле́дај како рабо́таш, палави́цо. – не́ л’и гу зна́ш што палави́ца је о́на. 
‒ У́зе ту́ј палапу́рку те се укьна́ч’и. – то́ј млаџ’е́јо дево́јч’е гу је је́на пала-
пу́рка што гу не́ма. ‒ а што́ рабо́ту ч’е́каш од те́јзи брл’иви́це? – ч’у́ти 
ба́рем ти́, брл’иви́цо брл’и́ва. ‒ те́јзи бел’ајни́це са́нде л’и на́џ’е да да́деш? 
– Бел’ајни́ца на ма́тер. ‒ та́ј небитни́ца мајки́на та́ч’е. ‒ дево́јка гу је жи́в 
а́нтикрис. ‒ што џ’авол’и́ца је о́на!), а за удате жене недопустиви су ис-
пољавање унутрашњег немира, активан социјални живот, прекомерно 
појављивање у јавности, отворени разговори са мушкарцима, претерана 
гиздавост, надменост (Ку́ч’у ни ра́стури та́ј натемни́ца попади́ја. ‒ пра́и 
се ѕил’иви́стра. ‒ то́ј л’и је же́на та́ј њего́ва шал’а́фа). 

4. 4. концепт плаховитог човека лексикализован је номинационим 
јединицама подељеним у два микрореда према семи пола.

4. 4. а. плаховит, прек мушкарац именује се лексемама на́мч’ор, на-
пе́ндек, на́л’ет, нал’е́тник, ну́рсуз, се́рсем, бел’аџ’и́ја, дел’иканл’и́ја, зорл’и́ја, 
кабадаи́ја, напа́сник, о́гењ, ѕве́р, ше́бек, које граде синонимски ред без јас-
но опредељене дијалекатске доминанте.

чланови микрореда са хиперсемом ‘плаховита особа’ и интеграл-
но-диференцијалном семом ‘особа мушког пола’ стоје у синонимском 
парадигматском односу и квалификују особу колеричког типа темпе-
рамента. апсолутни синонимски пар чине лексеме намч’ор и напендек, 
јер је у чемерикићевом речнику јединица напендек дефинисана синони-
мом намч’ор, а значење ове речи у призренском говору интерпретирано 
је семемом „прек, набусит човек” (чемерикић). турцизму намч’ор (тур. 
дијал. namçor, поред nankör) семантички парира реч нејасне етимоло-
гије, распрострањена и у осталим говорима призренско-тимочке зоне.19 
из турског језика преузета лексема нал’ет (тур. nalet) и од ње домаћом 
творбом настала дублетна форма нал’етник остварују апсолутну сино-
нимију у српском призренском говору са турском именицом нурсуз (тур. 
nursuz) „човек непријатне, незгодне нарави” (чемерикић). творбеним 
формантом -ник, према прокл’етник, настао је облик нал’етник, којим 
се интензивира сема негативне експресије.20 семски комплекс лексе-
ме дел’иканл’ија идентификује млађу мушку особу плаховите нарави, 
односно узбуркане, вреле крви (тур. дијал. delikanli, сложеница од deli 
„луд, силовит” и kan „крв” + суф. -li). дистинктивна црта ‘младић’ ову 

19 напендек и намћор семантички су изједначени и у лужничком речнику (manić 1997: 
53). у осталим речницима ове дијалекатске области напендек је забележен у придев-
ском: „мрзовољан” (mitrović 1992: 235) и прилошком значењу: „онако како не ваља, 
наопако” (Žugić 2005: 219), „наопако” (stojanović 2010: 509). углавном се јавља од ове 
речи изведени глагол напендуши се у значењу „наљути се” (Živković  1987: 94; mitrović 
1992: 235; Žugić 2005: 219; dinić 2008: 457; stojanović 2010: 509).

20 теоријско упориште за овакву тврдњу налазимо код скока, који наводи да налет 
потиче од арапског lanet, односно арап. lanet alahh „od boga proklet, koji je lišen božje 
milosti” (skok ii: 500).
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номинациону јединицу диференцира од значења другог турцизма у срп-
ском говору призрена, лексеме зорл’ија (тур. дијал. zorli / zorlu) „бесан, 
силовит човек”, али се имплицитном конотативном семом, садржаном 
у етимолошком значењу, приближава словенској метафори огењ „бесан, 
разјарен човек”. овом значењу је блиско, такође метафорично, значење 
лексеме ѕвер „необуздан, нагао човек”, настало развијањем и семантич-
ким варирањем компоненте ‘диваљ’ из примарне семантичке реализа-
ције. већим делом семске структуре поклапају се значења лексема каба-
даија и напасник. овим синонимским паром номинује се особа која се 
насилно и грубо понаша према коме. турска реч (тур. kabadayɩ) сложена 
је од две компоненте (тур. kaba + dayɩ), које секундарним, метафорички 
модификованим семантичким реализацијама („прост, неотесан, груб” + 
„јунак, херој”, Škaljić 1966: 376, 204) учествују у обликовању значењске 
структуре композита. глаголом је мотивисан домаћи дериват напасник, 
образован суфиксом -(н)ик, који пејоративно својство поприма вези-
вањем за основу. особа чија се плаховитост испољава кроз вербални 
сукоб са ким, увек спремна на свађу, означена је лексемом турског поре-
кла серсем (тур. sersem). секундарним значењем „свађалица, кавгаџија” 
парира јој именица бел’аџија. полисемантичка структура лексеме бел’аја 
(тур. belâ) условила је разгранато деривационо гнездо, а продуктивност 
семе ‘расправа, свађа’ огледа се у извођењу назива за особе склоне свађи. 
именовање мушке особе остварено је турским наставком -џ’ија, који је, 
иначе, нископродуктиван у семантичкој категорији именовања мушке 
особе са доминантном психичком особином у стандарду (radić 2001: 19), 
па и у дијалекту, где је експресивно обојен (Žugić 2010: 230). у српском 
говору призрена показује високу фреквентност у процесу деривације 
именица са значењем носиоца особине.

колектив и појмовно и језички маркира плаховите особе као не-
пожељне, а негативну афективност, која се осећа у ставу дијалекатске 
језичке личности према носиоцу особине, испољава и ставом да се так-
вих људи треба клонити, етикетирајући их као непожељно друштво и 
обележавајући их погрдним називима (то́га напенде́ка л’и си на́ша да 
ти бу́де дру́сто. ‒ с то́га нал’е́та не́ се ва́ч’ај. ‒ О́стај га, бо́га ти, то́му 
бел’ајџ’и́је, ма́ло му ва́л’а па да ти изва́ди бел’а́ју. ‒ с то́га дел’иканл’и́ју 
петру́ша не́ се поч’ну́вај, сьс ње́га на кра́ј не мо́ж да иско́ч’иш. ‒ сьќ за сьќ, 
о́стај га, не́ му прио́ди, мло́го се разл’ути́ја, о́гењ је. ‒ О́н не́је ч’о́век, ѕве́р 
је. ‒ А́, ти́, шебе́ку је́дьн).

4. 4. б. семантичко језгро другог лексичког скупа сачињавају семе 
‘плаховита особа’ и ‘особа женског пола’. синонимски ред формирају но-
минационе јединице нурсу́ска, се́рсем, бел’аџ’и́ка, гадни́ца, гаду́л’а, напас-
ни́ца, горопадни́ца.

према именицама мушког рода, од турског облика нурсуз суфиксом 
-ка обликована је номинација за жену незгодне нарави нарсуска (сьс 
ту́ј нурсу́ску не́ се збо́ри). четири лексеме из ове подгрупе имају скоро 
идентичан семски састав, којим доминира компонента ‘свађалица’. то 
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су бел’аџика, гадница, опадница, гадул’а и серсем. све означавају прга-
ву, свадљиву женску особу (не́ л’и гу зна́ш што бел’аџ’и́ка је стри́на ми 
попади́ја? ‒ гадни́ца же́на бе́ше би́ла, е́ ву́ци гу на пу́т. – оне́јзи јези́тке, 
оне́јзи гадни́це па́не, но́га но́ге не ми́сл’и до́бро. ‒ оне́јзи опадни́це, оне́јзи 
гаду́л’е дабо́гда у́ста да гу се обрн́еф на ти́ло што ми и́звади л’ути́ну сьс 
бра́ч’у). женска особа склона грубом, насилном понашању квалификује 
се именичким експресивима напасница и горопадница (јодва́ сьм се од-
брани́ла од те́јзи напасни́це ч’ука́лке. ‒ мо́ри, горопадни́цо горопа́дна, не́ 
ми ди́рај де́те). семантички садржај мотивних придева (напасан, горо-
падан) наставком -ица приписује се особи женског пола као референту. 
наведена именовања за женска лица у семској структури садрже потен-
цијалну сему негативне субјективне оцене.

4. 5. темперамент се испољава и преко начина говорења. према ко-
лективној представи брбљивост је особина својствена женским особама, 
што се у оквиру ове лексичко-семантичке категорије испољава несраз-
мерним односом лексикализованих јединица мушког и женског рода. 
у чемерикићевом речнику од укупно девет лексема са хиперсемом ‘бр-
бљива особа’ шест је женског, две су мушког рода и једна је двородна 
именица. притом, блага семантичка диференцијација постоји. у сем-
ском комплексу већег броја семема којима се дефинише брбљива жен-
ска особа, експлициран је квантификатор ‘много’ уз глагол ‘прича’, док 
је код nomina attributiva мушког рода акценат на садржају говорења. с 
обзиром на сему пола, јединице ове лексичко-семантичке подгрупе фор-
мирају две микрогрупе.

4. 5. а. Лексичко-семантичка микрогрупа именица са хиперсемом 
‘брбљива особа’ и диференцијалном семом ‘мушки пол’ обухвата једини-
це брл́’а, зборл’и́вац, жуга́вац, опа́дник, гороре́ч’ник.

деривативним супстантивима брл’а и зборл’ивац идентификује се 
мушка особа која много и свашта прича (пу́шти га нека збо́ри, зна́ш да 
је брл́’а). девербативна именица брл’а ономатопејског је порекла. друго-
степени дериват зборл’ивац има сложену творбену структуру. семантич-
ки садржај ове атрибутивне именице заснива се на појмовној вредности 
мотивног придева. сема нижег ранга ‘оговара’ нијансира значење екс-
пресива жугавац и опадник (та́ј жуга́вац шу́рдин. ‒ што́ ме не опа́даш 
ти, опадни́ку ни је́дьн?). њима се придружује атрибутивна именица 
горореч’ник, чија семантика упућује не само на особину темперамента 
(брбљивост), већ и на изражену негативну карактерну црту референта 
и друштвено неприхватљив облик понашања, а то су потреба и спрем-
ност да се саговорник увреди, повреди, понизи (де́, мо́ре горореч’ни́ку, 
затво́ри јемпу́т те́ј тво́је пога́не у́ста. – то́га горореч’ни́ка у́дри преко 
у́ста да му до́џ’е па́мет).

4. 5. б. женска особа која пуно прича, брбљивица, торокуша номи-
нује се именичким лексемама које стоје у парадигматском односу де-
терминације, градећи синонимски ред без јасно опредељене доминанте: 
алапа́ч’а, брл́’а, лајави́ца, тарала́јка, жугави́ца, опадни́ца, горореч’ни́ца.
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експресивним јединицама из ове подгрупе референту се приписују 
особине садржане у творбеним основама деривата и изражава висок 
степен пејоративности. негативна оцена појачана је пејоративним суфи-
ксима у примерима алапач’а и таралајка. 

етимолигију алапач’а скок изводи од турског (х)алах, преко алакат 
на косову „лармати, грајати” (skok i: 24). непотпуно је етимолошко тума-
чење дијалектизма таралајка, за који претпостављамо да је у вези са дара-
буком, односно тарлабуком, турским музичким инструментом од пече-
не земље са два отвора (skok i: 371). у оба случаја реч је о ономатопејском 
пореклу и метафоричком преносу значења. конотативно значење до-
бијено је развијањем компоненте ‘бука’ и асоцијативним повезивањем 
са галамом коју производи особа која непрестано прича. таква особа 
је погрдно маркирана пејоративним наставцима -ач’а и -ајка. метафо-
ричку творбену основу има и пејоративна лексема лајавица, мотивисана 
секундарном семантиком глагола лаје. у самом језичком чину до изра-
жаја долази још једна димензија значења ових лексема, која семантич-
ку подлогу „брбљива жена” усложњава и богати значењским премисама 
које носе информације о типичним женским својствима – трачарењу, 
оговарању, преношењу гласина, клеветању (ме́не ми је па стра́м што 
збо́ри та́ј алапа́ч’а. – оне́јзи ма́лске алапа́ч’е султа́не ч’е гу затво́рим 
у́ста јенпу́т. ‒ не мо́ж да гу затво́риш у́ста те́јзи брл́’е. ‒ Ко́ј, та́ј сте-
фанки́на лајави́ца л’и ти ре́кла? – те́јзи лајави́це ни́што не веру́јем. ‒ Бо́г 
нека гу су́ди те́јзи опадни́це што ме о́паде куд свекрв́е). спремност да у 
директној комуникацији изговори тешке, увредљиве речи карактерише 
женску особу означену лексемом горореч’ница, коју због такве карактер-
не особине колектив оцењује као непожељног учесника говорног чина 
(не зна́ш гу што горореч’ни́ца је о́на. – мо́ри, горореч’ни́цо, што́ сьм ти 
уч’ини́ла те си та́ква сьс ме́не?). 

4. 6. карактеристичне црте темперамента су брзина и снага реаго-
вања (hrnjica 2003: 280). особа која брзо, пренагљено реагује и без раз-
мишљања доноси одлуке у призренском идиому квалификује се номи-
национим јединицама негативне конотације које се у зависности од семе 
пола гранају у две микрогрупе.

4. 6. а. именице са хиперсемом ‘брза, непромишљена особа’ и ди-
ференцијалном семом ‘особа мушког пола’ су семантички еквиваленти 
безгла́вник, немисл’е́ник, немисл’е́нко и кра́сник.

семантичка дефиниција ових лексема сведена је на доминантну 
сему ‘непромишљен’, која имплицира компоненте ‘несмотрен’, ‘пре-
нагљен’, ‘брзоплет’. колерици и сангвиници, као типови темперамента 
којима су својствени овакви облици понашања, негативно су вреднова-
ни од стране колектива. то се језички манифестује експресивном, однос-
но пејоративном нијансом у значењу (то́га безглавни́ка л’и си прати́ла 
да те послу́ша? – што́ ч’и́ниш то́ј, ти́ безглавни́ку безгла́ви? ‒ де́, мо́ре 
немисл’ени́ку немисл’е́ни).
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4. 6. б. опозитни лексички скуп са истом хиперсемом окупља име-
нице женског рода безглавни́ца и немисл’ени́ца.

семска организација синонимског пара садржи исте значењске ком-
поненте као паралелни облици мушког рода, осим дистинктивне ознаке 
пола. особина темперамента означена као брзоплетост, непромишље-
ност, појмовно се везује за главу, као део тела у којем је концентрисана 
психичка и интелектуална сфера. отуда су и називи за такве особе мо-
тивисани управо главом и процесом мишљења, али се одричним пре-
фиксалним члановима сугерише одсуство појмовне вредности изражене 
мотивном речју (рабо́та, а́ма све́ на́опако, ка нико́ја безглавни́ца. – а ти, 
безглавни́цо безгла́ва, ч’е́кај са́мо док те уфа́тим. ‒ немисл’ени́ца је о́на, 
ч’е истру́је рабо́ту).

4. 7. Лексичко-семантичкој подгрупи именица са хиперсемом ‘ок-
ретна, сналажљива особа’ припадају елементи који граде парадигматски 
однос синонимије ѕинѕи́фа, јагу́л’а, пел’и́ван.

дистинкција по полу присутна је само у првом примеру, док су пре-
остале две лексеме двореферентне. Лексеми ѕинѕифа, чије етимолошко 
значење са синхронијског становишта не можемо прецизно утврдити, 
одговара семема „бистра, довитљива, окретна женска особа” (што је́на 
ѕинѕи́фа гу  је то́ј старе́јо дево́јч’е).21 с људском референцијом јављају се 
атрибутивне именице јагул’а и пел’иван, које секундарном семантиком 
квалификују сналажљиву, окретну особу (не́ч’е му би́дне ни́што, јагу́л’а 
је о́н, ч’е измрд́а; Е́, не мо́же та́ко, за ту́ј рабо́ту ја́ сьм по́ пел’и́ван от 
те́бе). семантичка трансформација заснована је на продуктивној зна-
чењској компоненти садржаној у примарној семантичкој реализацији. у 
примеру јагул’а метафорички пренос индукован је семом покретљивости 
речне рибе, начином њеног кретања, односно семом вештине циркуског 
артисте у другом случају. чланови овог лексичког скупа експресивно су 
нијансирани и позитивно конотирани. 

сангвиничке црте темперамента препознајемо међу лексемама који-
ма се именује окретна, брза, хитра, отворена, сналажљива, вешта, разбо-
рита особа. ове особине углавном се приписују женама, јер се од жене 
у патријархалном друштву очекује да буде спретна и вешта у кућним 
пословима, брза и сналажљива у обављању свакодневних активности, 
довитљива у комуникацији, емоционално стабилна и флексибилна за-
рад одржања функционалних породичних односа. сталоженост, про-
мишљеност, вештина, сналажљивост цењене су мушке особине у тра-
диционалном пословном свету. у призрену, који је важио за привредно 
средиште на Балкану, држало се до материјалних и духовних вредности 
које су појединцу обезбеђивале висок социјални статус, а истакнута по-
зиција у друштву припадала је онима који су поседовали истанчане спо-

21 могућа је претпоставка да се ради о називу преузетом из турске ботаничке терми-
нологије (тур. zenǧebil) за зачинску биљку ђумбир. у том случају реч је о семантичкој 
деривацији, односно замени фитоморфне архисеме антропоморфном.
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собности и афирмативне црте личности, што је допринело формирању 
прототипа урбаног пословног човека. 

5. у појмовној вредности и семантичким интерпретацијама психо-
лошке сфере човека, категоријална компонента која интегрише лексеме у 
лексичко-семантичку групу јесте ‘темперамент’. Лексичке јединице које 
смо ексцерпирали из чемерикићевог корпуса представљају важно сред-
ство карактеризације личности на основу урођених психичких особина 
које особа испољава у спонтаном понашању и које се процењују као при-
рода, ћуд, нарав или, терминолошки, темперамент. семантичко језгро 
групе чине лексеме које примарно денотирају човека као носиоца осо-
бине темперамента и њих карактерише денотативни садржај позитивне 
или негативне афективности и неутрална конотативна вредност. сниже-
ни степен експресивности карактерише лексичко-семантичку подгрупу 
именица са хиперсемом ‘ћудљива особа’, што се може објаснити тиме 
што је појмовна вредност лексичких елемената групе најближа општем 
схватању темперамента, односно нарави, ћуди. експресиви пејоративне 
конотације доминирају у лексичко-семантичким групама именица са 
хиперсемама ‘плаховита особа’ (намч’ор, напендек, нал’етник, бел’аџ’ија, 
дел’иканл’ија, зорл’ија, кабадаија, напасник), ‘брбљива особа’ (брл’а, жуга-
вац, опадник; алапач’а, брл’а, лајавица, таралајка, жугавица, опадница), 
‘брза, непромишљена особа’ (безглавник, немисл’еник, немисл’енко, крас-
ник, безглавница, немисл’еница). најразуђенија је конотативна вредност 
именица мушког рода са хиперсемом ‘несташна, немирна особа’, и креће 
се од изразито негативне пејоративног типа (тутарак, тутаракл’ија, 
л’апер, невртикуч’а, нестреч’а), преко благо пејоративне нијансе (бесник, 
атајник, бел̓ ајник, бел’аџ’ија, палавац, небитник, врагош) до деминутив-
но-хипокористичке експресије (палавко, небитко; јужник, враг). облици 
понашања допуштени мушкарцима (несташлуци, скитање, шеретлук), 
женским особама нису примерени. стереотипне представе о традицио-
налној жени одраза налазе у интерпретацији концепта темпераментне 
женске особе, која владањем, поступцима, начином емоционалног реа-
говања крши правила патријархалног васпитања (беснул̓ а, манитул’а, 
палавица, палапурка, брл’ивица, бел’ајница, натемница, небитница, 
ѕил’ивистра, шал’афа, антикрис, џ’авол’ица). позитивном субјективном 
оценом означене су лексеме које припадају лексичко-семантичким гру-
пама именица са хиперсемама ‘враголаста особа’ (обесеник, жел’езник, 
конопч’ар, ч’апкун, шалџ’ија, зевзек, мајтапч’ија, маскарџ’ија, сојтарија, 
меракл’ија) и ‘окретна, сналажљива особа’ (ѕинѕифа, јагул’а, пел’иван).

на основу лексичког репертоара стиче се утисак о призренцима 
као отвореним, непосредним људима немирног духа, окренутим свету 
и животу, међу којима преовлађује екстровертни тип темперамента. у 
речничкој грађи наилазимо на само једну јединицу којом се квалифи-
кује затворена, интровертна особа.22 концепт екстровертне личности 

22 интроверт се фигуративно означава придевом ди́бок (ди́бок је о́н, ни́кьд не́ ти казу́је 
све́ што зна́).
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представљен је лексемама неутралног значења, емотивно-експресив-
ним јединицама и метафорички. сегмент ванјезичке стварности који се 
тиче оних психичких својстава човека које долазе до изражаја у начину 
понашања, у одређеним ситуацијама, у односу према другима, пред-
стављен је језичким елементима који носе локалну специфику. фокуси-
рање пажње представника дијалекта на једну карактеристичну пожељну 
или непожељну црту прераста у главно обележје личности по којем је 
одређена особа перципирана у друштвеној заједници и одговарајућим 
језичким знаком обележена. позитивно су процењени носиоци црта 
сангвиничког темперамента (ведри, враголасти, духовити, живахни, 
несташни,  радознали, виспрени, проницљиви, окретни, дружељубиви, 
непосредни, осећајни, топли, простодушни). овакви типови пожељни 
су чланови друштва, па их заједница добронамерно прихвата, што се 
на језичком плану рефлектује великим бројем назива позитивне коно-
тације. квантитативно се издваја и подгрупа именовања колерика, који 
су експресивно означени семантичком компонентом негативне субјек-
тивне оцене. Број лексема, њихов формални и значењски састав, упућују 
на закључак да су призренци испољавали висок степен негативне афек-
тивности према носиоцима својстава колеричког типа темперамента. 
интензивно испољавање емоција, нагло и бурно реаговање, необузда-
ност, бес, вербална и физичка агресивност, саможивост, нестабилност, 
плаховитост, непромишљеност, брбљивост непожељне су особине чије 
носиоце социјум не прихвата и вербално их маркира погрдним имени-
ма која садрже висок степен интензитета експресивности. дијалекатској 
језичкој личности најмање су интересантни флегматични и меланхо-
лични типови, који су по природи интровертни, окренути себи, тихи и 
повучени, па својим понашањем и реакцијама не нарушавају односе у 
заједници. овакав став говорника на језичкој слици света манифестује 
се оскудном вербалном репрезентацијом.

вербална репрезентација концепта темперамента на призренској 
језичкој слици света обимнија је од фрагмента представљеног у овом 
раду. једним сегментом номинационог инвентара из сфере психичке 
карактеризације покушали смо да из једног, суженог, угла успоставимо 
везу са владајућим вредносним системом призренске језичке личности, 
понашајним обрасцима и пожељним моделима емоционалног реаговања 
у призренском друштву на почетку XX века, да расветлимо унутрашњу 
слику призренског човека и реконструишемо прототипични темпера-
мент призренаца (екстроверт – сангвиник). Лексичко-семантичка ана-
лиза језичких јединица из сфере психичке каратеризације човека пружа 
увид у лингвокултуролошке специфичности призренске језичке лично-
сти и омогућује реконструкцију пожељних особина темперамента (окре-
таност, спретност, сналажљивост, виспреност, духовитост, враголастост, 
стабиланост, емотивна уравнотеженост, промишљеност, разборитост, 
умереност у говору, умиљатост, смиреност, осећајност), али и препозна-
вање психичких црта које, посматране у контексту основног одређења 
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централне лексеме групе нараф, представљају прототипичне вредности 
темпераментног призренца (ђудљив, променљивог расположења, пла-
ховит, склон конфликтима, несташан, немиран), које припадају самом 
језгру концепта темперамента.
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Tanja Z. Milosavljević
LexicaL anD SeManTic grouP of nounS  

wiTh The hiPerSeMa ‘TeMPeraMenT’  
in The Serbian-PriZren SPeech

Summary
The concept of temperament, in the ingenuous image of the world of the serbs in prizren, 

is represented by verbal insignia and it is used for the people who exhibit certain psychological 
characteristics when they react emotionally to a certain external stimulus. The lexical base for 
this research is The collection of words from Prizren by dimitrije Čemerkić. an extensive lan-
guage corpus was taken from it which relates to the spiritual traits of people and which could 
also be used to reconstruct the psychological profile of the people from prizren at the end of 
the 19th century and the beginning of the 20th century. The psychological personality charac-
terization requires the view of man from the linguistic and cultural aspect i.e. to what extent 
is the behaviour of an individual shaped by the social community and cultural patterns, which 
characteristics of temperament and response models are valued as desirable and which are un-
desirable in the opinion of a traditional patriarchal society, which traits create a psychological 
prototype of a man and woman from prizren based on the social and cultural standards at 
the beginning of the last century. The lexical units motivated by psychological characteristics 
of people included in temperament traits were classified into lexical-semantic subgroups with 
hypersemas ‘moody person’, ‘impetuous person’, ‘mischievous, restless person’, ‘playful person’, 
‘chatty person’, ‘fast, reckless person’, ‘agile, resourceful person’. Based on the lexical and se-
mantic analysis of the rich nominating inventory integrated by categorical semantic character-
istic ‘temperament’, one gets an impression that the people from prizren are open, direct with a 
restless spirit with the dominant temperament type of an extrovert. The semantic component of 
a subjective evaluation creates the image of a prototype of the temperamental man from priz-
ren (agile, handy, resourceful, clever, funny, playful, stable, emotionally balanced, reasoned, 
prudent, moderate in speech) and the image of a woman from prizren (graceful, playful, emo-
tionally restrained, calm, quiet, agile, skilful and sensitive). people who are moody, impetuous, 
quarrelsome, chatty, reckless and insensitive received a negative evaluation. 

Keywords: lexical-semantic group, emotional content verbs, serbian-prizren speech, tem-
perament, prototype, dialectical linguistic image of the world

примљен 19. септембар 2016. године  
прихваћен 2. децембра 2016. године
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универзитет у Београду 

Филозофски факултет 
Кабинет за стране језике

Милица М. Мирић
универзитет у Београду 

Фармацеутски факултет 
Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство 

ВИшеЈеЗИЧНоСТ у СТуДИЈСКИМ ПРоГРАМИМА 
фАКуЛТеТА НефИЛоЛошКе оРИЈеНТАцИЈе 

уНИВеРЗИТеТА у БеоГРАДу 

добро познавање и успешно коришћење страних језика са- 
ставни је део компетенција сваког савременог стручњака и научног 
радника. циљ рада је утврђивање стања учења страних језика на 
универзитету у Београду у школској 2015/2016. години поређењем 
са истраживањем спроведеним током 2006. године, као и испити-
вање ставова наставника стручних предмета о вишејезичности и 
улози страних језика у универзитетском курикулуму. у ту сврху 
примењена је документациона анализа података добијених са веб 
страница факултета, као и кратак информативни упитник са пи-
тањима затвореног типа. резултати показују погоршање положаја 
страних језика у курикулумима испитиваних факултета, као и 
декларативно опредељење наставника за вишејезичност која нема 
упориште у реалном стању. како би се тренутна ситуација побољ-
шала, неопходна је ревизија језичке политике у погледу наставе 
страних језика на факултетима нефилолошке оријентације.

Кључне речи: вишејезичност, страни језици, терцијарно обра-
зовање, положај страних језика, наставници стручних предмета

1. Увод
вештина ефикасне комуникације са људима различитих језика и 

култура кључна је компетенција човека XXi века. економска, социјал-
на и културна глобализација већ више деценија повезују људе са некад 
веома удаљених полова језичко-културолошких мапа предглобалног 
друштва. свет је постао мали, а тиме се настава језика (за које савре-
мена литература престаје да користи епитет страни /енгл. foreign/ и све 
више користи светски /енгл. world languages/) неминовно трансформише 
и прилагођава како би припремила ученике за сусрете с представници-
ма других култура на сваком кораку и обезбедила им неопходна знања 

1 ddjorovi@f.bg.ac.rs
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и компетенције за успешно споразумевање и бољу сарадњу на коју су у 
новој социјалној парадигми упућени.

почетак новог миленијума донео је у многим деловима света, а на-
рочито у европи, запажене новине у разумевању и промоцији наставе 
различитих језика, паралелно са увиђањем значаја језичког диверзите-
та за актуелни тренутак. оне су постале темељ новог схватања глобал-
не друштвене интеракције осведочене и у плурлингвистички и мулти-
културно оријентисаној језичкој политици уједињене европе. с друге 
стране, једнојезичност нужно води ка ограничењима и препрекама у 
развоју уједињене европе (krumm 2008), јер осећај припадности европи 
и учешће у њеном развоју зависе управо од способности појединaца, али 
и друштвених група, да комуницирају на више језика. вишејезичност 
је, поред свих практичних и организационих изазова које собом носи, 
европска реалност, како кад је реч о индивидуалној, тако и о друштвеној 
вишејезичности.

након што је европска унија поставила општи циљ учења најмање 
два језика  поред матерњег, и то већ у раном узрасту, те у том правцу 
покренула бројне иницијативе међу којима је и пројекат тзв. заједничког 
европског оквира за живе језике, развијеног под окриљем савета европе 
2001. године, и друга подручја света, азија, аустралија, па и америка, 
освестиле су све више потребу за развијањем вишејезичности (jensen et 
al. 2007: 55).

тај оквир, као што је познато, предлаже могући модел програми-
рања и извођења наставе језика на различитим нивоима компетенције, 
обезбеђује јасно дефинисане правце подучавања, учења и процењивања 
знања страних језика у светлу опште језичке политике савета европе и 
његове промоције мултилингвизма као одговора на културну и језич-
ку разноврсност овог географског подручја. на другом крају земаљске 
кугле, у аустралији, где се одвија још један талас имиграције, друштвени 
мултилингвизам се такође подстиче (duff 2004). чак и у сједињеним др-
жавама, које су уживале комфорну позицију захваљујући статусу енгле- 
ског језика као lingua franca савременог друштва, у којем је енглески до-
минантан језик међународног пословања, нових технологија и поп кул-
туре, све су јачи гласови који позивају на учење других језика, а не само 
енглеског. упркос томе што географски посматрано и даље сједињене 
државе захватају практично цео континент по ком је могуће кретати се, 
радити и живети без било какве потребе за другим језиком осим енгле- 
ским, најновија литература указује на помак у схватању да учење других 
језика није само интелектуална вежба (што она наравно јесте, али није 
искључиво то) или згодно преимућство кад се укаже потреба за неким 
другим језиком у време какве интернационалне кризе већ све кориснији 
и пожељнији правац унапређивања образовних програма на свим ниво-
има (jensen et al. 2007: 56). све је шири консензус да је слободан проток 
информација толико променио свет и уз то довео до тако драматичних 
демографских померања у сфери међународног пословања, стручних и 
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научних размена да се потреба за солидним знањем више језика више 
не доводи у питање, већ у будућности може само расти. то значи да ће 
данашња светска генерација бити у прилици, као што већ и јесте, да све 
више и више комуницира на више од једног или два језика. Било да је 
реч о пословању, научном истраживању или стручној сарадњи у време 
овако јаке конкуренције на свим пољима, предност ће увек имати онај 
ко боље уме да премости културолошке разлике, а у томе ће му позна-
вање више језика знатно помоћи.

до сада смо расправљали о питању вишејезичности на теоријском 
нивоу. но, када ово питање доспе у реалне услове, стварне учионице и 
образовне програме, ситуација је далеко комплекснија. Бројни су про-
блеми у стварној реализацији вишејезичности (и то на свим нивоима 
образовања) услед постојања често сукобљених, опречних ставова о уло-
зи и месту енглеског језика у односу на друге. многи сматрају да корен 
проблема лежи у недоследности језичке политике савета европе: ви-
шејезичност се у теорији заговара, подржава, промовише, али је то све 
више декларативно, док се у пракси на многим нивоима понаша ипак, 
још увек, монолингвално.

најочигледнију препреку ефикасној имплементацији вишејезич-
ности у образовне програме код нас, али и у свету, представља доми-
нантност енглеског језика у свим доменима и његово надрастање оквира 
језика једног подручја, да би се установио као посебна врста знања, нео-
пходна у мањој или већој мери сваком образовном профилу. његов зна-
чај одавно је више у домену економских, социјалних и политичких кре-
тања  него што се дугује енглеском језику per se и његовој унутрашњој 
динамици. но, треба истаћи да се, управо како глобални енглески чини 
прелаз од „страног језика” на основну вештину, све више указује потре-
ба за учењем других језика (Graddol 2006: 118), јер енглески се све чешће 
подразумева и постаје, у крајњој линији, питање опште културе. 

главно питање које се поставља кад се истражује опозиција „ен-
глески језик – светски језици” јесте следеће: како очувати и подстица-
ти културно-језички диверзитет уколико учење једног (у овом случају, 
енглеског) језика подмирује, бар на први поглед, индивидуалне, групне 
и друштвене потребе за међународном комуникацијом. да ли је учење 
било ког другог језика осим енглеског заиста данас излишно, беспре-
дметно или нас оно оспособљава за нове, више нивое комуникације 
у глобалном друштву, а самим тим и прераста у нужан аспект развоја 
савременог, вишеструко компетентног европљанина чији је идентитет 
битно одређен вишејезичношћу? 

не мање озбиљан проблем и препрека у ширењу вишејезичности 
лежи и у опадању мотивације за озбиљније учење другог језика пошто 
се већ научи и овлада енглеским. у већини европских земаља енглески 
се у образовном систему нуди као први страни језик, па и код нас је да-
нас то све више случај, мада смо, за разлику од неких других европских 
земаља, још шездесетих и седамдесетих година могли да се подичимо 
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врло добро планираном и организованом наставом два страна језика 
у основном и средњошколском образовању (filipović i dr. 2007). идеја 
вишејезичности садржана је и у препоруци просветно-културног већа 
срс из 1968. године, где се истиче неопходност остваривања принципа 
равноправности четири страна језика (ignjačević 2006: 183). могући пра-
вац разрешења опозиције енглески – остали језици крије се можда и у 
ширењу схватања да је енглески језик комплементаран, а не конкурент-
ски у односу на друге језике (seidlhofer 2007) и да се усвајање вештине 
комуникације олакшава учењем више од једног страног језика.

учење више страних језика потпомаже развијање мултикомпетен-
ција и стицање функционалне вишејезичности. како би се оваква раз-
матрања довела у конкретну везу са наставним програмима и заживе-
ла у конкретној учионици, неопходно је да се подиже шира, друштвена 
свест о предностима и позитивним ефектима вишејезичности за шта би 
решења требало тражити и у националним курикулумима (momčilović 
2011: 618). и крум, који пише о конкретном спровођењу идеја европске 
вишејезичности, тврди да је кључни задатак образовања и образовних 
институција да одговорно и свесно планирају употребу и систематско 
унапређење учења различитих језика и да ће једино тако бити могуће 
очувати језичко и културно богатство европе (krumm 2008: 10).

фокус овог истраживања јесте на стању вишејезичности у терцијар-
ном образовању на примеру факултета нефилолошке оријентације уни-
верзитета у Београду. вишејезичност је испитивана кроз анализу кури-
кулума, као и анкетирањем наставника стручних предмета са свих фа-
култета универзитета у Београду. 

2.	 Страни	 језик	 струке	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 пре	 и	
после	болоњске	реформе
први део истраживања посвећен је поређењу стања учења стра-

них језика на универзитету у Београду у школској 2015/2016. години са 
стањем од пре десет година, непосредно пре потпуног спровођења бо-
лоњске реформе у систему високог школства. у ту сврху су са веб стра-
ница факултета прво прикупљени подаци о (а) броју језика у понуди, 
(б) статусу предмета страни језик (струке) у курикулуму (обавезан/из-
борни предмет), (ц) позицији овог предмета (семестар) и (д) броју часова 
страног језика. у обзир су узети студијски програми основних и инте-
грисаних академских студија акредитовани у периоду од 2013. до 2016. 
године. добијени подаци су затим поређени са резултатима оваквог ис-
траживања које је спроведено за школску 2005/2006. годину (ignjačević, 
Brdarski 2006). приликом анализе података коришћена је документа-
циона анализа.
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у табели 1 дат је упоредни приказ броја језика у понуди факултета 
универзитета у Београду у школској 2005/2006. (ignjačević, Brdarski 2006: 
154) и 2015/2016. години.

школска 2005/2006. школска 2015/2016.
језици проценат факултети2 језици проценат факултети

4 или 
више 
језика 
(е, ф, н, р, 
и, ш) 

43,3%

саобраћајни, 
етф, ргф, тмф, 
шумарски, 
пољопривредни, 
фармацеутски, 
фвм, правни, 
пБф, филозофски, 
фпн, фаспер 

4 или 
више 
језика
(е, ф, н, р, 
и, ш)

30%

етф, 
саобраћајни, 
шумарски, 
пољопривредни, 
правни, пБф, 
филозофски, 
економски, 
учитељски

3 језика 
(е, ф и н) 3,3% грађевински

3 језика 
(е, ф и н; 
е, ф и р)

10%
тмф
фвм
фпн

2 језика (е 
и ф; е и р; 
е и н)

13,3%
фон, економски, 
учитељски,
фсфв  

2 језика 
(е и ф) 6,6% фон, 

фармацеутски 

само 
енглески 
језик

40%

архитектонски, 
машински, 
технички 
факултет (Бор), 
медицински, 
стоматолошки, 
Биолошки, 
математички, 
физички, 
хемијски, 
факултет 
физичке хемије, 
географски, 
факултет цивилне 
одбране

само 
енглески 
језик

53,3%

архитектонски, 
машински, ргф, 
технички (Бор), 
медицински, 
стоматолошки, 
Биолошки, 
математички, 
физички, 
хемијски, 
факултет 
физичке хемије, 
географски, 
фаспер, 
факултет 
безбедности, 
фсфв

табела 1. језици у понуди факултета универзитета у Београду

на основу изнетих података уочава се тенденција пораста броја фа-
култета који студентима не пружају могућност избора, већ их обавезују 
да уче енглески језик. последично, евидентно је и смањење броја оних 
факултета на којима се може пратити настава једног од 4 традиционал-

2 скраћенице за факултете коришћене у раду су: етф – електротехнички факултет, 
ргф – рударско-геолошки факултет, тмф – технолошко-металуршки факултет, фвм 
– факултет ветеринарске медицине, пБф – православни богословски факултет, фпн 
– факултет политичких наука, фаспер – факултет за специјалну едукацију и рехаби-
литацију, фон – факултет организационих наука, фсфв – факултет спорта и физич-
ког васпитања
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но заступљена језика на претходним нивоима образовања3. може се 
претпоставити да је до гашења језика на појединим факултетима дошло 
„природним” путем, односно одласком у пензију или престанком анга-
жовања наставника који су хонорарно држали наставу.  

у периоду пре увођења болоњског система студирања страни језик 
имао је статус обавезног предмета на свим факултетима универзитета 
у Београду. у истраживању спроведеном за школску 2005/2006. годину 
утврђено је да су само 3 факултета, која су ту школску годину започела 
по новоакредитованим студијским програмима, овај статус променила 
у изборни предмет (ignjačević, Brdarski 2006: 155). данас, десет година 
касније, страни језик обавезан је на 19 од 30 факултета (63,3%). на фи-
лозофском, пољопривредном, економском и фпн језици се формално 
воде као изборни предмети, али само они чине изборни блок. на тај 
начин студент је у обавези да учи један страни језик, а сам одабира који 
од понуђених. 

статус изборног предмета страни језик има на 6 факултета (20%) на 
којима је у „несигурном” положају услед чињенице да се као конкурент-
ски предмети у изборном блоку најчешће јављају било стручни предмети, 
било рад на рачунару. самим тим, студенти ових факултета могу заврши-
ти студије, а да нису уопште похађали наставу било ког страног језика.

пет факултета (медицински, саобраћајни, фон, факултет за фи-
зичку хемију и факултет спорта и физичког васпитања) студентима 
нуди могућност да након одслушаних обавезних курсева страни језик 
похађају и као изборни предмет. 

на преосталим факултетима статус предмета разликује се у завис-
ности од студијског програма. преглед стања на овим факултетима дат 
је у табели 2.

факултет обавезан предмет изборни предмет
етф 1 студијски програм 1 студијски програм
ргф 6 студијских програма 1 студијски програм
шумарски факултет 2 студијска програма 1 студијски програм
математички факултет 1 студијски програм 3 студијска програма
физички факултет 1 студијски програм 3 студијска програма

табела 2. статус предмета у зависности од студијских програма

у периоду до увођења болоњског система студирања страни језик 
био је позициониран на прве две године студија. он и данас заузима ме-
сто најчешће на почетним годинама студија, те се може закључити да се 
и даље перципира као општеобразовни предмет, без обзира на то да ли се 
назива страни језик или страни језик струке. ретки су факултети који, 
макар изборно, језику дају позицију на завршним годинама студија. 

3 италијански језик се у школама у србији може учити од 2001. године, а шпански 
од 2003. године. ови језици су на универзитету у Београду присутни једино на 
филозофском факултету и то италијански још од 1961. године, а шпански од 2001. 
године (Vučo 2007; Đorović 2014). 
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фонд часова страних језика у школској 2005/2006. години није био 
уједначен и варирао је од 60 до 240 часова током студија. на половини 
факултета, ипак, за језик је било издвојено 120 часова, а ниједан од фа-
култета није имао мање од 60 часова (ignjačević, Brdarski 2006: 155). у 
школској 2015/2016. години ситуација је још неуједначенија. сада се фонд 
часова морао сагледавати не само по факултетима већ и по студијским 
програмима сваког факултета. добијени подаци који се односе на фонд 
часова страног језика као обавезног предмета приказани су у табели 3. 

фонд часова факултет/студијски програм4

30 географски (1) и пољопривредни (1) факултет

45 хемијски, математички, факултет спорта и физичког васпитања; 
пољопривредни (2), економски (1), рударски (1)

60 машински, тмф, правни, пољопривредни (1), економски (1), фаспер 
(1), етф (1), географски (1)

75 ргф (1)
90 саобраћајни, фаспер (1)

105 економски (1), шумарски (1)

120 православни богословски, медицински, факултет физичке хемије; фпн 
(3), економски (1), фон (1), шумарски (1), физички (1), географски (1)

150 ргф (1)

180 факултет безбедности, филозофски факултет, технички факултет – Бор, 
фпн (1)

240 фон (1)

табела 3. фонд часова страног језика као обавезног предмета4

фонд часова страног језика као изборног предмета не може се ана-
лизирати прецизно јер је немогуће предвидети за колико часова језика 
ће се студенти определити. у табели 4 дат је преглед могућности које су 
студентима на располагању.

факултет укупан понуђени фонд (различите 
могућности избора)

фармацеутски факултет 30+30 (0 или 30 или 60 часова)
стоматолошки факултет 45+45 (0 или 45 или 90 часова)
фвм 60 (0 или 60 часова)
Биолошки факултет 60+60 (0 или 60 или 120 часова)
архитектонски факултет 30 (0 или 30 часова) 
грађевински факултет 30 (0 или 30 часова) 

табела 4. фонд часова страног језика као изборног предмета

студенти, наиме, као што се и из табеле 4 види, могу да се определе 
да током студија не уче страни језик или да га уче са мањим или већим 
фондом часова. 

4 у загради је дат број студијских програма на којима се настава страних језика изводи 
са фондом часова приказаним у првој колони.
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детаљнија анализа тренутног стања није нам пружила јасан увид у 
разлоге који доводе до опредељивања било за различити статус предме-
та било за другачији фонд часова на различитим студијским програми-
ма једног факултета. тако, на пример, на физичком факултету страни 
језик изборни је предмет на студијским програмима општа физика, те-
оријска и експериментална физика, примењена и компјутерска физика, 
док је само на студијском програму метеорологија обавезан предмет. 
на економском факултету, пак, фонд часова варира у зависности од сту-
дијског програма од 45 (студијски програм рачуноводство) до 120 часова 
(маркетинг, трговински менаџмент и маркетинг, туризам, менаџмент, 
спољна трговина, међународне финансије). 

с друге стране, наишли смо на два примера студијских програма на 
географском (туризмологија) и електротехничком факултету (софтвер-
ско инжењерство) где су студенти у могућности да прате наставу из два 
страна језика. на туризмологији студентима се у Vii (30 часова) и/или 
Viii семестру (45 часова) као изборни предмет нуди други страни језик 
и то руски или шпански. на студијском програму софтверско инжењер-
ство енглески језик обавезан је предмет за све студенте у i семестру, а 
понуђен је у опцијама почетни или напредни ниво. уколико су студенти 
у i семестру одабрали напредни ниво енглеског, у ii семестру опредељују 
се за учење другог страног језика и то француског, немачког или руског.

3.	 Однос	наставника	стручних	предмета	према	вишејезичности
увид у стање наставе страних језика на нефилолошким факултети-

ма навео нас је да испитамо како се наставници стручних предмета од-
носе према вишејезичности. током наших ранијих истраживања наста-
ве страних језика на универзитетском нивоу (Đorović, mirić 2011; mirić, 
Đorović 2015), наставници стручних предмета показали су се спремни на 
сарадњу и помогли да из новог угла сагледамо ову проблематику. како 
би изучавање страних језика на универзитету требало да буде везано 
пре свега за стручне садржаје и компетенције, сматрале смо да је миш-
љење наставника стручних предмета на овом нивоу образовања од зна-
чаја за добијање увида у овај сегмент студијских програма. 

3.1.  методологија истраживања
циљ овог мини-истраживања био је да се утврди у којој мери су 

наставници стручних предмета упознати са програмом учења страних 
језика на њиховом факултету, како процењују значај појединих језика за 
њихове научне области и који фонд часова сматрају оптималним.

истраживање је спроведено 2015. године анкетирањем наставног 
особља свих факултета универзитета у Београду. у истраживању су узе-
ла учешће 392 наставника и сарадника, и то 83 редовна професора, 80 
ванредних професора, 107 доцената, 101 асистент и 11 сарадника. ин-
струмент истраживања био је кратак информативни упитник са пи-
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тањима затвореног типа. испитаницима је остављена могућност да, уко-
лико желе, оставе свој коментар везан за учење страних језика. 

3.2. резултати и дискусија
иако су у наведеним истраживањима наставници стручних пред-

мета показали спремност да говоре о томе како би требало да изгледа 
настава страних језика на универзитету, некада су њихови одговори 
могли да наведу на закључак да не познају у довољној мери реално стање 
наставе, већ да су склони да своје мишљење дају на основу личних ста-
вова о страним језицима. због тога смо сматрале да је најпре потребно 
утврдити да ли су наставници стручних предмета упознати са програ-
мом предмета страни језик на њиховом факултету. чинило се и да би 
одговор на ово питање могао да нам на неки начин пружи увид у то да 
ли су наставници стручних предмета заинтересовани, било у позитив-
ном, било у негативном смислу, за извођење наставе страних језика на 
студијама. више од половине испитаника, њих 64,1%, одговорило је да 
је упознато са програмом наставе страних језика. овакав налаз нас је 
донекле изненадио, али се можда може објаснити заједничким активно- 
стима свег наставног особља везаним за реформу високог образовања у 
светлу Болоњског процеса (поступци акредитације, израде курикулума, 
силабуса, прерасподеле фонда часова). Будући да нисмо очекивале ова-
кав резултат, питање нисмо продубиле додатним сазнањима о мишљењу 
наставника стручних предмета о постојећим програмима. ипак, неки од 
коментара односили су се управо на програмске садржаје и методе и об-
лике наставе (сугестије да се више пажње посвети усменој продукцији, 
интегрисању стручних и језичких садржаја, увођења почетних нивоа 
различитих језика, другачији, више стручно оријентисани облици про-
вере знања итд.).

да бисмо утврдиле како испитаници процењују значај појединих 
страних језика на нефилолошким факултетима, за сваки језик (енглески, 
француски, немачки, руски, италијански и шпански) понудили смо пе-
тостепену скалу: 1 – уопште није значајан, 2 – донекле је значајан, 3 – зна-
чајан је, 4 – веома је значајан и 5 – неопходан је. испитаници нису били у 
обавези да процене сваки језик. 

добијени резултати показују да испитаници највећи значај при-
дају енглеском језику у свим научним областима. наиме, енглески језик 
оценило је 100% испитаника, а 93,1% њих га сматра неопходним за своју 
струку. као веома значајан оценило га је 4,4%, значајан 0,8%, а донекле 
значајан 0,5%. од укупног броја испитаника, њих 40 (10,2%) једино ен-
глески језик сматра неопходним, док друге језике или није оценило, или 
их је оквалификовало као да уопште нису значајни.  

 иако и другим језицима придаје неки значај, веома мали број испи-
таника који их је оценио сматра их неопходним (руски 6,9%; немачки 
5,8%; француски 1,7%;  италијански 1,1%; шпански 0,4%) или веома зна-
чајним (немачки 32,8%; руски 22,4%; француски 13,7%; италијански 4,4%; 
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шпански 4,3%). за средњу оцену на скали (значајан је) определило се: за 
немачки 34,2%, за руски 33%, за француски 27,4%, за италијански 16,4% 
и за шпански 15,6%. донекле значајним испитаници пре свега сматрају 
француски (39,5%), затим шпански (38,8%), италијански (37,5%), руски 
(28,3%) и немачки језик (19,4%). 

испитаници понуђеним страним језицима не придају никакав зна-
чај у следећем проценту: шпански 40,9%, италијански 40,7%, француски 
17,7%, руски 9,3%, немачки 7,8% и енглески 1,3%. занимљиво је да четири 
редовна професора (127, економски; 174, православни богословски; 240 
шумарски и 373, факултет безбедности5) сматра да ниједан страни језик 
није од значаја, а три наставника (67, машински; 93, фармацеутски; 185, 
пољопривредни) дају неки значај енглеском језику, али га не сматрају 
неопходним. с друге стране, један од испитаника предлаже да се разми-
сли о увођењу новог, кинеског језика у наставу, због његовог како тре-
нутног, тако и будућег значаја за техничке науке (27, машински).

Без обзира на савремени тренд ка развијању вишејезичности, резул-
тати истраживања показују да у нашој средини енглески језик заузима 
доминантну позицију у академским и професионалним дискурсним 
заједницама. када се говори о страном језику на универзитетском ни-
воу, најчешће се заправо мисли на енглески језик, што је запазио и је-
дан од испитаника: „главна сугестија везана је за чињеницу да се појмом 
страни језик, на већини факултета, означава само енглески језик. ака-
демска популација било које струке морала би да има шири избор!” (266, 
факултет безбедности).

резултати су показали и знатне разлике у степену значаја који испи-
таници придају другим језицима. италијански и шпански језик, иако 
популарни у најопштијем културолошком смислу, на универзитету још 
увек представљају новину јер су релативно скоро званично уведени у 
образовно-васпитни систем. самим тим, очекивано, већина наставника 
не придаје им значај. супротно томе, у ширем актуелном економско-по-
литичком контексту, немачки и руски језик поново добијају на значају, 
после извесног периода опадања интересовања за учење ових језика. 
према игњачевић (2006: 199–205), од школске 1996/97. године руски и 
нарочито немачки језик доживели су највећи пад у основним и средњим 
школама у србији, а та тенденција наставила се и после 2000. године. то 
је период увођења италијанског и шпанског језика у образовни систем, 
што је такође утицало на овај тренд у расподели језика (Vučo 2007: 112; 
lalić Vučetić, Đorović 2010: 80). међутим, различити економски споразу-
ми и пројекти (попут јужног тока, на пример), инвестиције, присуство 
руских и немачких компанија, утицали су на обнову интересовања за 
ове језике. с друге стране, република француска доживљава пад у по-
литичком, економском, културном и научном смислу на глобалном ни-
воу (Wright 2006: 38), те је смањење интересовања за учење француског 

5 Бројеви који претходе називу факултета упућују на број под којим је одговор испи-
таника забележен током анкетирања.
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језика логична последица ових тенденција. француска држава данас 
улаже значајне напоре да побољша статус свог језика кроз увођење би-
лингвалне наставе у неке основне и средње школе у србији, организа-
цију курсева француског језика за запослене у државним институција-
ма, стипендирање студената за мастер / докторске студије у француској, 
спровођење заједничких пројеката универзитета у србији и француској 
и сл. упркос томе, француски језик од деведесетих година доживљава 
стагнацију и до данас се није опоравио у нашем школском систему.

и поред сталних превирања у расподели и интересовањима за стра-
не језике код нас, из истраживања се ипак може видети да међу испита-
ницима постоји макар латентна свест о значају вишејезичности, будући 
да су у већини и другим језицима осим енглеског дали неки значај. ох-
рабрује чињеница да су се неки од испитаника експлицитно позитивно 
изразили према вишејезичности карактеришући је као неопходан сег-
мент сваког савременог стручњака и научника, што се може видети из 
следећих коментара:  

„сматрам да би на факултетима требало да постоји не само обавеза слу-
шања једног, већ два страна језика. ако желимо да имамо квалитетан и 
комплетније образован будући кадар, знање језика је неопходно.” (3, тех-
нички факултет – Бор)

„студенти без обавезног страног језика (струке) су неприхватљиви за бу-
дући рад у струци и широј академској заједници. страни језици (струке) су 
неопходни као део универзитетског образовања.” (97, фармацеутски) 

„мислим да језик треба да буде заступљен у настави на факултетима. 
предложила бих да то буду 2 језика.”  (143, фвм)

„страни језици (и то више од једног) су данас неопходни свим стручњаци-
ма са универзитетском дипломом.”  (279, саобраћајни)

„сматрам да без страних језика нема интелектуалаца нити стручњака.” 
(369, фон)

„наравно, кад би за то постојало слуха, било би лепо да студенти могу да 
имају и два језика – главни и споредни, као у средњој школи, тако да се 
један учи током целог школовања а други на пример половину трајања.” 
(318, фпн)

пошто смо уочиле тенденцију промене статуса и фонда часова који 
се додељује језику на универзитету у Београду, желеле смо да утврдимо 
и какав однос испитаници имају према потреби и дужини учења језика 
струке независно од курикуларних ограничења. 

добијени резултати показују да највећи проценат испитаника 
(45,1%) сматра да би страни језик требало изучавати током читавих сту-
дија уколико би то било изводиво. за учење током једног семестра опре-
делило се свега 3,1% испитаника, за два семестра 23,6%, за три 5,6% и за 
четири семестра 22,1% испитаника. забележена су мишљења два редовна 
професора учитељског и саобраћајног факултета (0,5%) да нема потребе 
да се језици изучавају током студија, што је, сматрамо, више последица 
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њиховог личног односа према страним језицима него сагледаних потре-
ба струке и студија.

због постојања увреженог мишљења да је студентима на факултети-
ма друштвено-хуманистичких наука страни језик потребнији него дру-
гим струкама, хтеле смо да испитамо да ли је научна област имала утицај 
на одговоре испитаника. факултете смо посматрале према припадности 
групацијама утврђеним на универзитету у Београду: друштвено-хума-
нистичке, медицинске, природно-математичке и техничко-технолошке 
науке. на основу добијених резултата не уочава се изразит утицај науч-
не области на опредељење испитаника. наиме, запажа се да 59,5% испи-
таника из групације друштвено-хуманистичких наука види потребу за 
учењем језика струке током читавих студија у односу на 45,8% испита-
ника групације медицинских наука, 42,5% испитаника групације тех-
ничко-технолошких наука и 36,5% испитаника групације природно-ма-
тематичких наука. ипак, ниједан испитаник из групације друштве-
но-хуманистичких наука није сматрао да је довољно учити страни језик 
само један семестар, штавише они су се у већини определили за четири 
семестра или изучавање језика током читавих студија. с друге стране, 
међу испитаницима који мисле да језик треба изучавати само један се-
местар највише је припадника групације техничко-технолошких наука.

налаз где готово половина испитаника свих групација увиђа по-
требу за континуираним учењем страног језика отвара питање разлога 
због којег је током најновијег акредитационог циклуса статус језика на 
факултетима погоршан, нарочито када је реч о дужини учења. на при-
мер, ниједан факултет из групације друштвено-хуманистичких наука 
није предвидео наставу језика током читавих студија, иако се за ту оп-
цију изразило готово 60% испитаника, те делује да наставници струч-
них предмета немају значајнијег утицаја на креирање језичке политике 
на факултету. један од коментара испитаника можда може да пружи ок-
вир за разумевање овог тренда: „због изузетног напретка науке и техни-
ке у свим областима, расту обавезе студената на стручним предметима 
и тешко је ῾пронаћи’ додатног простора за часове страног језика.” (346, 
физичка хемија)

Било би занимљиво спровести истраживање којим би се утврдило 
на који начин се при изради курикулума студијских програма одређује 
статус, положај и дужина учења страних језика, као и опредељење за 
одређени страни језик.

4.	 Закључна	разматрања
наше истраживање показало је несклад између декларативног за-

ступања вишејезичности и реалног стања у настави. овакав закључак 
намеће се и на основу прегледа заступљености страних језика и њихо-
вог статуса на универзитету у Београду и на основу ставова наставника 
стручних предмета. 
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пре свега, занемарљив је број факултета на којима се студентима 
омогућава праћење наставе више од једног страног језика. испитивање 
је потврдило примат енглеског језика који опстаје на већини факултета. 
ипак, на неким факултетима и његов статус је угрожен, будући да је на 
позицији изборног предмета. то показује да у XXi веку, у доба када се 
плурилингвизам подстиче и промовише у целом свету, неки студенти 
универзитета у Београду могу стећи диплому, а да нису у оквиру студија 
учили било који страни језик. 

вишејезичност која је до увођења болоњског система студирања била 
карактеристика Београдског универзитета, у данашње време је озбиљно 
доведена у питање. иако разноврсност језичке понуде постоји на нешто 
мање од половине факултета, број студената који се опредељују за ен-
глески са једне стране и остале језике са друге, углавном је диспропор-
ционалан, што заправо представља сигуран пут у једнојезичност. могуће 
решење било би да се у студијским програмима раздвоје позиције енгле- 
ског и других језика и то тако да енглески језик постане општа компетен-
ција, а да се студенти током студија опредељују за још један страни језик. 

кад је реч о ставовима наставника стручних предмета, готово сви 
су мишљења да је енглески језик неопходан будућем стручњаку. већина 
њих ипак придаје већи или мањи значај и неким другим језицима и то 
на првом месту немачком. овакве резултате треба узети са резервом јер 
је на упитник одговорило 392 од укупног броја наставника и сарадника.  

поредећи налазе из два дела истраживања не можемо да не приме-
тимо раскорак између ставова наших испитаника о страним језицима 
на универзитету и њиховог реалног положаја у курикулумима. отуда 
се поставља питање зашто се смањује фонд часова страног језика, због 
чега се на све већем броју факултета изучава само енглески језик, због 
чега је страни језик, па чак и енглески, на неким факултетима прешао у 
групу изборних предмета и најзад ко заправо одлучује о заступљености 
и статусу страних језика у терцијарном образовању. Бројне недоследно-
сти, нелогичности и недоумице овог типа вероватно су последица не-
постојања јединствене језичке политике универзитета у Београду, којој 
је потребно посветити много више пажње и ревидирати је у складу са 
савременим светским тенденцијама ка језичком диверзитету и његовој 
заступљености на свим нивоима образовања.
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Summary
Good command and efficient usage of foreign languages are indispensable competencies 

of each member of today’s global academic and professional community. The aim of the paper 
was twofold: firstly, to provide an overview of the current state of language teaching at tertiary 
level at the university of Belgrade and compare it to the findings of an earlier research con-
ducted ten years ago, in 2006; and, secondly, to examine the views of teachers of specialized 
courses on language matters at their faculties (what languages are or should be taught, what 
should be the role of foreign languages within university curricula etc.). With this in mind and 
for the purpose of getting a better insight into the issue, documentation analysis was conduct-
ed. in addition, a small-scale informative questionnaire intended for subject-matter teachers 
was construed. The results obtained show the deterioration of the foreign language position 
and status in the official curricula of the faculties, as well as subject teachers’ declaratory sup-
port of multilingualism which seems to have no solid ground in the actual state of foreign lan-
guage learning at university level. in order to improve the current situation, it seems necessary 
to revise completely the university foreign languages policy at the non-philological faculties of 
the university of Belgrade.

Keywords: multilingualism, foreign languages, tertiary education, position of foreign lan-
guages, teachers of specialized courses
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Бојана М. Вељовић1

универзитет у Крагујевцу 
Филолошко-уметнички факултет 

Катедра за српски језик

ГЛАГоЛСКА ВРеМеНА ЗА КАЗИВАње ПРошЛИх 
РАДњИ у РоМАНу БеСтјелеСна  
БРАНКА БРЂАНИНА БАЈоВИћА2

у раду се анализирају глаголска времена којима се означавају 
прошле радње у роману Бестјелесна Бранка Брђанина Бајовића. 
радње чије (из)вршење припада прошлости у српском језику могу 
се казивати како облицима којима је то примарна функција (пер-
фекат, плусквамперфекат, аорист, имперфекат), тако и временски 
транспонованим глаголским облицима (презент, потенцијал, 
императив, футур i). циљ овога рада јесте да утврдимо инвентар 
глаголских времена која у роману наступају у поменутој служби, 
а потом и да откријемо који су то синтаксичко-семантички усло-
ви који регулишу избор конкретног глаголског облика у датом 
тексту. такође, од значаја је и разматрање стилских ефеката који 
се таквим одабиром постижу на наративном плану. 

Кључне речи: прошле радње, перфекат, аорист, импер-
фекат, плусквамперфекат, презент, императив, потенцијал, 
футур i

1.	 Увод
у граматичком систему српскога језика функционише четворочла-

ни систем глаголских облика чија је примарна служба казивање радњи 
које су се (из)вршиле у прошлости. осим тога, перфекту, аористу, импер-
фекту и плусквамперфекту придружују се и облици који, при времен-
ској транспозицији, могу вршити исту функцију – наративни презент, 
потенцијал, императив, те футур i. 

инвентар облика и њихова фреквентност одликују се варијантно-
шћу и када се има у виду српски језик као дијасистем, и када се у обзир 
узму различити функционални стилови стандардног језика. тенден-
ција ка упрошћавању четворочланог система претерита, која се у начелу 
своди на то да се на употребном плану перфекат, као универзално про-
шло време, шири на рачун осталих прошлих времена, очитује се како 
на нивоу народних говора тако и у стандардном језику. поменути про-

1 bojana1919@hotmail.com
2 рад је настао у оквиру пројекта динамика језичких структура савременог српског 

језика (178014), који финансира министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја републике србије.

оригинални научни рад
811.163.41'366.58

821.163.41-31.08 Brđanin Bajović B. 
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цес, међутим, различитог је интензитета – постоје народни говори који 
се одликују знатном очуваношћу свих претериталних времена с једне и 
они који имперфекат и аорист чувају само у појединачним, окамењеним 
формама с друге стране. исто важи и за стандардни језик – књижевно-
уметнички регистар, услед потребе за стилским обликовањем текста, ка-
рактерише знатно шира могућност избора синтаксичких јединица, што 
углавном не важи за остале функционалне стилове. 

имајући у виду да је процес нарушавања система претериталних 
глаголских форми у српском језику свакако присутан, циљ овога рада 
јесте најпре да се на примеру једног савременог романа утврди инвентар 
облика употребљених у случајевима када је посреди означавање про-
шлих радњи. како показује ексцерпирана грађа, у роману Бестјелесна 
Бранка Брђанина Бајовића присутни су и глаголски облици чија при-
марна семантика јесте обележавање прошлости, и они који ту функцију 
врше секундарно, као временски транспоновани. сви ови облици, међу-
тим, присутни су са неједнаким уделом, што је резултат деловања разли-
читих фактора.  

овом приликом пажњу ћемо посветити анализи глаголских обли-
ка који у систему српског језика функционишу као времена са основ-
ном службом обележавања прошлости3. притом, имајући у виду да се 
претеритална времена у роману употребљавају напоредо са временски 
транспонованим облицима тако што се са њима комбинују или међусоб-
но замењују, примери који указују на преклапање домена употребе биће 
посебно издвојени и анализирани.

наш задатак је да, осим утврђивања инвентара претериталних гла-
голских облика, дефинишемо и синтаксичке, семантичке, прагматич-
ке, те стилистичке околности које у конкретним случајевима мотивишу 
избор једне од конкурентних форми. анализа ће, дакле, подразумевати 
издвајање примера са употребљеним синтаксичким јединицама, притом, 
сваки од облика биће разматран појединачно, али и у суодносу са оста-
лим формама, будући да се најчешће и јављају здружено. утврђивање син-
таксичко-семантичких типова, издвајање значењских компоненти које 
се појављују као доминантне код сваког појединачног облика, те евенту-
алних ограничења у њиховој употреби примарни је задатак овога рада. 
имајући у виду да сваки од глаголских облика наступа и као носилац сти-
листичких ефеката који се на наративном плану остварују његовим ода-
биром, тежња ка постизању вишег степена стилогености текста узима се 
такође као важан фактор који регулише избор конкретне јединице.

2.	 анализа	грађе		
прошло време у роману Бестјелесна исказује се глаголским обли-

цима чија је примарна служба обележавање радњи које су се (из)врши-

3 детаљна анализа употребе временски транспонованих глаголских облика за кази-
вање прошлих радњи биће предмет посебног рада. 
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ле пре момента говора – перфектом, аористом, имперфектом и плус- 
квамперфектом. у истим синтаксичко-семантичким условима срећу се 
и презент, потенцијал, императив и футур i, који поменуту семантику 
добијају секундарно. у раду ће се анализирати синтаксичко-семантичке 
и стилистичке особености облика са примарном семантиком казивања 
протеклих радњи. 

2.1. перфекат
у граматикама српског језика перфекат се дефинише као глаголско 

време чија је основна служба обележавање прошлих радњи. ову своју 
функцију дели са другим глаголским облицима, с тим да је, за разли-
ку од њих, перфекат универзално време за обележавање прошлости (в. 
stevanović 1986: 605; stanojčić i popović 2005: 386; tanasić i dr. 2005: 390). 
имајући у виду да на плану употребе подразумева најмање ограниче-
ности, односно да га карактерише универзалност, перфекат у савреме-
ном језику све више шири домен своје употребе на рачун других обли-
ка. разлика у фреквентности перфекта у односу на друге форме варира 
у различитим функционалним стиловима српског језика. потреба за 
стилским варирањем, за прецизнијим значењским нијансирањем и ст-
варањем посебних прагматичких и стилских ефеката својствена књи-
жевно-уметничком стилу условљава донекле ограничену употребу пер-
фекта, што обично није случај када су посреди други регистри у којима 
су мање-више све функције текста подређене комуникативној/информа-
тивној, која обично доминира. 

анализа примера ексцерпираних из романа Бестјелесна Бранка 
Брђанина показује да је перфекат најзаступљенији глаголски облик када 
је посреди обележавање прошлих радњи. међутим, иако у начелу важи 
чињеница да приповедање у перфекту подразумева мањи степен експре-
сивности, неутралност и често фактографски тон, показало се да овај 
облик на приповедном плану свакако поседује стилогеност. посебни 
стилски ефекти до изражаја долазе пре свега при његовој комбинацији 
са другим глаголским облицима. 

у роману Бестјелесна перфекат се среће у свим синтаксичко-семан-
тичким околностима у којима је у употреби и у стандардном језику – 
бележени су примери са перфектом у индикативу и релативу, односно 
у ситуацијама обележавања како радњи референцијалне тако и нерефе-
ренцијалне прошлости.

највише издвојених примера чине они са перфектом у индикативу, 
где се казују референцијално и нереференцијално конциповане радње.

иако видска разлика глагола при употреби перфекта у појединим 
синтаксичко-семантичким околностима намеће извесна ограничења, у 
случајевима када су посреди референцијално конциповане радње у син-
таксичком индикативу она није релевантна. подједнако су чести и при-
мери са свршеним и они са глаголима имперфективног вида. 
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на основу расположиве грађе, примећено је да се референцијалност 
прошлих радњи од глагола оба вида најчешће препознаје на основу ши-
рег контекста:

овдје је ударила на тврдо (8)4; [...] сва крв која му је преостала у глави јур-
нула је и преплавила га до очију, изнутра (9); већ с врата га је засула паљбом 
гномских сентенци [...] (10); завирио је под трап и добро провјерио трагове 
гума (132); дакле, ако је Левај сам негдје здушио, извео је то пјешице (132); 
као и врата стана, једнако лако је откључао и возило (133). 

прогутана коцкица крчила је пут до самог дна утробе (14); [...] ту више 
ни цигарета није помагала (10); тамо га је водио осјећај, али и глупачина 
информација да су исти и доктор Левај били пријатељи (16); нико се није 
мицао; сви су држали мјесто у реду... (24); ноћ је увелико одмицала док се 
инспектор петровић грчио под лампом и набадао тастатуру [...] (54); све је 
мирисало на скору суспензију. (54).

у свим наведеним примерима глаголом у предикату означене су 
радње које су се (из)вршиле пре момента говора, при чему се на осно-
ву контекста, али и самог облика употребљеног глагола, препознаје да је 
реч о прошлим референцијалним радњама. 

нису, међутим, ретки ни примери у којима је временски одсек за 
који се веже именована радња експлицитно обележен посебним син-
таксичким средствима (ту функцију најчешће врше прилози, падежни 
облици, предлошко падежне конструкције, падежи са детерминатором, 
зависне реченице), која упућују на моменат референције:

тог јутра се објесио о греду у клозету (243); велага је устао тек пред јутро и 
кренуо према сарајеву (240); ујутро су га одвели команданту. како му је ум-
рла жена, оставио се и дувана (223); онда је једног јутра изјахао и вратио 
се одлучан да доведе жену (218); срели су се једном, потом [...] (137); исте 
вечери је ушао у чаршију (123); Левај је мене изневјерио... једном... давно... 
прије (109); Било како било, рус је антону бануо са зорњаком: на мамурлук, 
ко врела тулумба (103); два дана касније бацила се у дрину (72); ахма је рус 
препознао – тек који дан након што са свим стварима допртља у чаршију – 
неки слинави ситан џепарош (34).

ишао је два дана и двије ноћи, спавао у шуми [...] (240); од заимовог рођења 
осман више није ноћу избивао из куће (223); муса дању није спавао због 
себе [...] (173); нисте се обуздавали ни прексиноћ! (159); станари су – сви 
без разлике – потврдили да је лифт радио до прексиноћ (157); [...] стајали 
су препаднути они што су до малочас пијано подврискивали [...] (124); Било 
је у нас и оних који су и с прољећа, док комади леда још плутају ријеком, 
у инат знали у дрину скакати [...] (123); послије је то само продубљивао, 
понављао и потврђивао (109); а још док је био момак, лијепо су му говорили 
да се не саживљава са истом [...] (63); несталог Леваја након одласка из куће 
микетића пратила је вјереница [...] (54).

4 сви примери преузети су из: Бранко Брђанин Бајовић, Бестјелесна, Београд: „филип 
вишњић”; „просвета”, 2013.
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у првој групи примера уз предикате са свршеним глаголима у пер-
фекту употребљена језичка средства функционишу као детерминатори 
на основу којих се прошла радња смешта у дефинисани временски одсек, 
бивајући притом постериорна, антериорна или симултана у односу на 
време исказано одредбом. у овим синтаксичко-семантичким околно- 
стима, будући да су посреди прошле радње од глагола свршеног вида, на 
месту перфекта могао би бити употребљен и аорист. замена перфекта 
аористом у овом случају не би довела до промене значења, с тим да би 
наративном плану употреба аориста унела компоненту доживљености. 
имајући у виду овакав однос, аутор романа вешто користи стилски по-
тенцијал оба облика, најчешће варирајући језички израз наизменичном 
употребом конкурентних форми. 

на исти начин као што аорист конкурише перфекту свршених гла-
гола, у претходно описаним језичким околностима поклапа се и домен 
употребе перфекта несвршених глагола и имперфекта. ово поклапање 
је, међутим, само делимично. наиме, примењујући основне принципе 
разликовања имперфекта и перфекта које је установио ј. вуковић (в. 
Vuković 1967: 110–115), закључујемо да у ситуацијама када се уз глагол 
употреби одредба која указује само на процес радње, односно на њено 
трајање у прошлости, као што је у примерима: од заимовог рођења ос-
ман више није ноћу избивао из куће (223); муса дању није спавао због себе [...] 
(173), замена перфекта имперфектом је могућа. с друге стране, уколико 
се одредбом дужина трајања радње ограничи, односно ако се временски 
оквир радње јасно дефинише, посебно граница која упућује на моменат 
прекида њеног вршења, као у примерима: ишао је два дана и двије ноћи, 
спавао у шуми [...] (240); станари су – сви без разлике – потврдили да је лифт 
радио до прексиноћ (157), имперфекат по правилу не може доћи на место 
перфекта. језичке околности какве су присутне у последњим наведеним 
примерима (када су посреди радње исказане имперфективним глаголи-
ма са јасно дефинисаним моментом прекида) у начелу ограничавају из-
бор аутора искључиво на перфекат. 

када је у питању обележавање радњи нереференцијалне прошло- 
сти, видска разлика глагола у предикату показује се као релеванта, те се 
стога у овој функцији у српском језику могу употребити једино глаголи 
имперфективног вида (tanasić i dr.  2005: 400–402). у литератури се та-
кође наводи и то да се вишекратност може исказати и свршеним глаго-
лима, али такве радње се сматрају референцијалним, будући да подлежу 
избројивости (tanasić i dr. 2005: 400–402). таквих примера има у нашој 
грађи: пожелио је рус, није да није, више пута [...] да из каменитих врата радње 
иступи право пред сејфа [...] (37).

на нереференцијалност прошле радње, када је посреди перфекат 
несвршених, глагола у роману Бестјелесна упућује се најчешће времен- 
ским одредбама са значењем итеративности, вишекратности, односно они- 
ма које обавештавају о карактеру понављања, што се очитује из примера:
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само је повремено тражио воде; фехра је доносила – чудећи се – а он је пио 
(220); фелинијевска trafidžika га је сатима покушавала утјешити [...] (162); 
од тада су се сусретали само у мимоходу [...] (138); стизао је зором, увијек 
зором [...] (119);  често сте се препирали? (108); [...] ријетко је из куће излазио 
и међу људе залазио (93); [...] годинама након што је нестало сејфа и многих 
русових муштерија, ахмо се будио узнојен (41); ахму русу се велага ионако 
вазда привиђо [...] (119).

неретко се, међутим, нереференцијалност прошле радње може 
препознати само на основу ширег контекста. такви су примери у који-
ма у ближем синтаксичком окружењу нема временских одредби као у 
претходним:

сејфо-ага велић је одлазио сам и враћао се сам. како се у чаршију враћао 
сви су знали, а како је кући долазио то је само осман знао (195); преслагивао 
је у мислима њена чудновата писма у ковертама које је сама правила (145); 
није ата разигравао, није се прсио нити је шенлучио [...] (120); као да је сејфо 
пуштао да га забораве – али никад до краја и потпуно [...] (120); са својих 
избивања враћао се велага као пљусак (119); Кривили су вратове и загледали 
неће ли однекуд избити [...] (119); послије се причало да су хуску водом по-
ливали (98) давали су без ријечи  [...] (91).

имајући у виду да су у наведеним примерима посреди нереферен-
цијалне радње које се одликују вишекратношћу, односно радње које су 
се у прошлости понављале више пута (најчешће по навици или обичају), 
уместо предиката у перфекту могао би бити употребљен наративни по-
тенцијал несвршених глагола. у роману Бестјелесна то најчешће и јесте 
случај: потенцијал у овој служби знатно је фреквентнији, а поред тога, 
готово сви забележени примери са перфектом издвојени су из одељака у 
којима се, на макро и микроплану, у ближем или даљем окружењу налазе 
пасуси са реченицама у којима су предикати управо у потенцијалу. они, 
заправо и чине поменути контекст који, у недостатку других језичких 
средстава, сигнализира да је у питању нереференцијална радња. није 
реткост ни да се ова два облика јављају и здружено, као у примерима: 
како је потом јездио чаршијом – ко да врши смотру – сви су знали; ама нико није 
могао погодити са које ће се стране вратити: кад би отишао према фочи, враћао 
се из рогатице [...] (92); [...] кикотале су се махалуше и окретале за њом кад би – 
газећи тешко ко да оре калдрму – пројездила сокацима [...] (173).  

у синтаксичком релативу перфекат је бележен при означавању 
радњи које се као прошле одређују не непосредно, преко момента гово-
ра, већ у односу на неку другу радњу означену или перфектом или неким 
другим временски употребљеним глаголским обликом:   

сјети се неког америчког глумца који је извалио како је у младости желио 
да постане писац [...] (143); причали су послије неки да су у каквој другој 
чаршији сретали некога слична томе слијепцу [...] (125); Биће да је силва 
ипак до краја саслушала мужевљеву тираду [...] (160); погинуо је сутрадан, 
истог јутра у коме ће заим [...] крадом изаћи из горажда [...] (238).
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употреба перфекта у роману Бестјелесна углавном не одступа од 
стандардне. његов стилски потенцијал, стога, долази до изражаја тек 
када се посматра шири план текста, односно када се сагледа суоднос 
перфекта и других претериталних и временски транспонованих обли-
ка. универзалност, као маркантна особина, чини перфекат обликом по-
годним за комбиновање са осталим формама. најчешће се среће у си-
туацијама увођења нове слике или новонасталог стања у приповедни 
ток, коментарисања радњи уведених другим облицима, те обележавања 
низова узастопних радњи.

на значењском плану перфекат (посебно онај од свршених глагола), 
како је и наведено, показује највише сличности са аористом. чести су, сто-
га, случајеви комбиновања ових облика у ширим контекстима, нарочито 
у ситуацијама када се у приповедању жели са једне слике прећи на другу, 
односно с једног описаног стања на друго. приповедање тада обично за-
почиње перфектом, а онда он бива смењен облицима аориста. притом, 
радња обележена перфектом најчешће претходи аористној радњи:

мали га је обилазио неко вријеме. у почетку су знали задуго сједити на 
ходнику, углавном ћутећи; потом се посјете прориједише бивајући све 
краће, док најпослије нино сасвим не престаде да долази (242); Било јој 
је некако превруће; скоро неприметно закрену стопала према унутра и 
рашри ноге  [...] (186); глас се полако губио а и кораци се удаљише (156); 
јахао је данима – гладан, али је воде пио – док не стиже до изнад мјеста у 
ком се некад давно родила његова мајка загорка (152); тек кад му је пришао 
толико да се смрад из уста – чинило се велаги – могао осјетити, ага опази 
како је човјек слијеп (122); „есселаму аллејкум”, заустио је хуска, али га 
прекиде велагин поглед [...] (95); онда су је свалили. [...] јекнула је душа до-
маћице, мајке-јатке: живот јој се у једном часу прекину [...] (72); иње што 
се накупило споља, давало је цијелом призору неку посебну драж. „као у 
кину”, циликну и насмијеши се први пут од јутрос (28); правио се да није 
ни чуо жабарево питање: настави са узимањем изјава (17). 

некада, међутим, приповедање започиње аористом, који потом 
смењују облици перфекта: 

[...] за тренутак нестаде свјетла и свијета, али је добро знао да мора отвори-
ти очи [...] (141); срча се расу на све стране: флаша је пала равно – по самој 
вертикали – на голи под и разбила се у милион и један комад (106); окрње-
ни углед ситно кашљуцну, видно се одмакавши мимо снопа безнадежних 
путника; издвајао се, или прибирао [...] (64); [...] закрешта на вас свијет кив-
на домаћица [...], која се цигло по туцета сати, од јутрос па готово до ма-
лоприје – студен, љетни дан до подне – бјесомучно цјенкала по пијаци (57); 
„ово није вријеме за меланхолију него за акцију!”, повантрза стондирани 
антон и лупи чашом о сто: стаклена површина се сасу у хиљаду комадића; 
али је чаша, за-дивно-чудо, остала читава (47).

такође, бележени су и контексти у којима глаголи исказани једним 
временским обликом чине оквир у који се смештају они исказани другим:
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и, мада је знао да би у томе било некакве правде – да би, ако је алах свемо-
гућ, тако и морало бити – ништа се није десило. даде му се да ситан еспап 
и понешто од оног што му може затребати у новом граду и новом животу 
спакује, да нађе себи два коња и све добро припреми за одлазак; као да га 
је нека невидљива сила водила и одређивала шта и како треба да се деси 
(43–44); порфирије потражи спас на прву лопту: ухвати се за чашу са ско-
чом, али тамо су издисале само оне двије-три полуотопљене коцкице леда, 
које празно звецнуше (14).

овакво комбиновање аориста и перфекта на приповедном плану 
уноси живост, динамичност у приповедање, слике се брже смењују, а об-
лици аориста уносе компоненту доживљености, која иначе није својстве-
на перфекту самостално употребљеном. 

при употреби са имперфектом, перфекат најчешће обележава радњу 
која је напоредна са имперфекатском: кад је, четврт часа доцније – дрхта-
вих ногу а чела обливеног леденим знојем – истетурао на ходник, пред петро-
вићем стајаше ковач (9); Бијаше, дакле, један од оних дана када се рус – жешће 
него иначе – кајао што је прихватио посао у полицији (7).

када се облицима перфекта уводи одређена радња, облици презента 
јављају се у служби њеног коментарисања, односно са функцијом зау-
стављања радње како би се она образложила, сликовитије представила, 
те подробније појаснила, најчешће чињеницама општег карактера: 

мир му је – изненада, као што престаје љетњи пљусак – донио славни 
мујка, онда кад га је препознао  (45); није ни обратио пажњу на жар бивше 
цигарете, што на прљавом поду [...] сјакти као свитац [...] (102); велаги је то 
и чинило посао: ем се обзнани да је тај и тај фукара, ем сејфо испадне већи 
него што јесте ; кад се вратио, на своје мјесто; установљавају да се познају! 
(232); колике је само сате, кад неће сан на очи а душа се са буром ковитла – 
напосе кад дуне југо што на тешке мисли нагони [...] у мислима увјежбавао 
тај наступ [...]  (37); [...] догодило се под његовим кровом – ама никада није 
скупио довољно храбрости да му се на пут препријечи, док се овај, погнут 
као да нешто давно изгубљено по калдрми тражи, хитрим корацима снаж-
на човјека провлачио чаршијом (36); све је потом, у хипу нестало и распр-
шило се у парампарчад; као да је читав свијет био један бокал од стакла, 
који се лако може разбити, тако да се никада више и никако не слијепи, 
нити састави уједно [...] (16). 

овакви низови понекад почињу презентом: 
дакле, као да понавља стари, од кољена, наук – иако нов у чаршији – велага 
је у гесту и у ономе што свијет види, живио скромно (74); као кад одликаш 
рецитује на школској приредби, исувише тачно и сабрано је започињала и 
окончавала реченице, а то је био добар знак (18).

комбинација перфекта са другим претериталним временима може 
указивати на присуство епифонемско-ентимемског начела структури-
сања текста5. овај поступак карактерише специфичан однос у прикази-

5 овај поступак приметио је и описао м. ковачевић у раду стилске доминанте у Бо-
жовићевој причи „први пут у новом пазару” (kovačević 2006: 79–80).
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вању конкретног с једне и општег с друге стране. наиме, како наводи 
м. ковачевић: „ентимемски дискурси се организују по начелу опште и 
његова конкретна потврда у конкретном (посебном), а епифонемски по 
начелу конкретно и његова аргументација оштим” (kovačević 2006: 79):

пружали су унапријед избројани новац... овдје свако зна колико шта ко-
шта у парама; а да се и драм среће душом плаћа... узимали литрене кесице 
и одлазили (24); Бранио се хоџица и опирао ко што јуне поведено на клање 
задњим ногама о земљу опире – а све звјера на страну не би ли куд утекло – 
али му ништа помогло није (94); вода га је зграбила ко што хајдук ненадани 
плијен граби, и повукла хоџин бук, одакле нико и никад није жив испливао  
[...] (123); није се он велаге плашио страхом онога што је стварно за нешто 
крив (овај се свијет у Босни не боји стварне кривице и није му тешка казна 
коју по правди прима) (38); 

у првим трима примерима уметнуте реченице са облицима презен-
та, у којима се појединачно генерализује општим, уоквирене су речени-
цама са перфекатским ликовима којима се казује појединачно. у четвр-
том примеру, након реченице са претериталним обликом, следи она са 
презентским формама, чија је функција такође аргументативна – оде-
лити догађај хабитуалне семантике представљен је као садржај који се 
генерализује, чиме се добија потврда појединачног у општем. описани 
поступак доследно је спроведен у читавом роману. 

перфекат се често употребљава и у комбинацији са глаголским при-
лозима у функцији реченичних кондензатора. радња означена перфе- 
ктом је антериорна, симултана или постериорна у односу на њима иска-
зану ситуацију:

подигао је сирочиће дочекавши дубоку старост [...] (16); ипак, брзо се при-
брао, оправдавајући слабост физичком изнуреношћу (16).
избјегавајући да са таквима другују и тргују, живјели су мимо њих [...] (73); 
никада миран – увијек нешто контајући, сабирајући и одузимајући – тра-
жио је рачун у коме ће изаћи ослобођен (37). 
отпустивши цигане [...], продао је стечену гомилу шута и отпада [...] (72); 
намиривши тако дуг, избјегао је сихрама и гаткама [...] (72); [...] ипак је кре-
нуо, савивши најприје најљепшу – ко снијег бијелу – ахмедију око главе [...] 
(94); [...] младић је склопио очи, издахнувши прије но што је успио рећи ко 
је и одакле је [...] (152); пречувши речено, премишљао је и табирио у шта ће 
очево благо часприје претворити [...] (167); испивши чашу до дна, нијемо 
се забуљио [...] (159).   

осим у комбинацији са другим глаголским облицима, перфекат се 
у бројним примерима среће и самостално употребљен, и то у низовима. 
употреба перфекта у предикатима приповедању даје мирнији, неутрал-
ни тон. у тако обележеном наративном поступку циљ није да се реци-
пијент уживи у дате догађаје, нити да се истакне компонента доживље-
ности, већ се најчешће стилски неутрално дају слике догађаја или стања: 

она, наравно, није могла знати да је – док је Џебу клепу давала податке о 
свом несталом вјеренику – инспекторов стомак бљувао све отрове и ал-
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кохоле од синоћ, што их је јутрошњи југо само узмутио [...] (14); ипак, пу-
шио је – стоички – макар само зато што је опазио да непушачици смета: 
извијала се у страну, као склањајући се од дима; кривила лице, кијала, али 
јој то није прекидало реченицу (11); „требало је учити за инжењера”, знао је 
уздахнути отац који можда о (данашњим) наукама није знао Бог зна шта, 
али је (очигледно) умио да обезбиједи новац за науковање и преко јего; слао 
је сину довољно, па чак и ако му није одобравао „излежавање у граду” [...] 
(135); два клинца – са кристалима у коси – носића црвених од касноокто-
барских студени, нису уопште примјећивали како вријеме пролази. гледали 
су прљаво, влажно сарајевско небо и корачали на’еро (28).

низовима перфекта обележава се више појединачних радњи које се 
одликују сукцесивношћу у вршењу:

пришао је заим првој ватри; огријао се. дали су му да једе, а нико га ништа 
није питао: јео је одлучно, [...] онда су га упитали ко је и одакле је. „заим”, 
рекао је, „из горажда”. скочили су, уперивши пушке у њега. [...] онда су га 
и претукли. и завезали. и затворили у шталу (239); „аха”, одговорио је; и 
чинило се да је задовољна (пошто му није вјеровала, од самог почетка). није 
више ништа питала; пушила је. онда је дошао конобар и оптимистички по-
купио полупуну чашу. (стајао је потом поред стола и привидно гледао кроз 
прозор, низ улицу; а другу страну.) „кафу”, рекла је она и погледала у зид. 
(конобар је – бешумно, наравно – отишао). и, тек тада је рекла да се зове 
госпођа келер (114); „старам се да увијек помало будем неко други”, одгово-
рио је; она је – међутим – то схватила као позив да му се придружи. онда се 
он насмијешио, упразно; па су само сједили, тако. и, понудила га је цигаре-
том. (пружила је према њему своју жилаву руку, а наруквица је звецнула као 
ланац.) и дунула је дим преко стола. и питала је да ли он чека некога (114).

крњи перфекат, иако чест у књижевно-уметничким текстовима, у 
роману Бестјелесна није присутан у нараторском дискурсу. малобројни 
примери са овим обликом бележени су искључиво када је посреди пре-
несени говор, и то онај који је дијалекатски маркиран. крњи перфекат 
који је иначе као фреквентан облик присутан у свим дијалектима срп-
ског језика, у примерима који следе, удружен са другим дијалектизмима, 
функционише као средство језичке карактеризације ликова:

ви’ ти главе, бумбаре; треба ти таблета ко медењак... упалио се ко кутњак! 
(57); ал’ одонда се зеје накотиле [...] (84); не спава, велим ја; а лажем, препо 
се, како и не би! (85); ваљда млад и јак; па млада крв убила ону наркозу (85); 
[...] спочетка све нећу, а послије се и ја с њим шалио (86); дао да му се врати, 
јакако! (90); Буди се болан, Лазаре, ево ти шћер дошла; а он имо шећер [...] 
па, кад су га оперисали, жена његова чула и рекла шћерки [...] (86); човјек... 
пријатељ, твој пријатељ... нестао, а ти тако?! (158); кључ ми је био пред но-
сом, а ја тражио унаоколо [...] (251).

изван ових примера перфекат без помоћног глагола забележен је 
још само у случајевима када се у роману дају изводи из полицијских из-
вештаја, као текстова који припадају административном функционал-
ном стилу, који такође карактерише честа употреба перфекта без помоћ-
ног глагола:  
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доктор александар Левај, 37 година, неожењен, без сродника, нестао (16) 
посљедњи пут виђен синоћ, око 22 часа и 30 минута. нестанак пријавила 
наводна Левајева вереница, жана пенић [...] (16); „изгубио контролу над 
возилом”, стоји у записнику са увиђаја (53). 

најзад, перфекат се често користи у дидаскалијама: „да”, сад је већ за-
мумлао (8); „како ко”, викнуо је левај (48); „Баш”, јекнуло је као одговор; „годиће 
ти шетња”, зацерекао се шеф (9). 

2.2. аорист  
у роману Бестјелесна аористом се казују претериталне радње које 

су се десиле у прошлости непосредно или знатно пре момента говорења 
о њима, што је у складу са његовом употребом у савременом језику (в. 
stanojčić i popović 2005: 391; tanasić i dr. 2005: 423). 

непосредно прошле радње:   
[...] без иједне ријечи, ушпици нос и подиже обрву [...] (11); полицајац поку-
ша да се нашали (13); али, из сањарења га прену женина одлучност [...] (14); 
позвони два пута и сачека (252); глупача је притом била веома згодна и рус 
искористи предах да је добро осмотри [...] (11).

осим времена извршења блиског тренутку говора, аорист се ко-
ристи и за обележавање радњи које су се извршиле знатно пре тог мо-
мента. у овој служби бележен је када је посреди казивање о радњама из 
далеке прошлости, како од стране ликова као непосредних учесника/
очевидаца, тако и у дискурсу наратора, који, обликујући приповедање 
по моделу (псеудо)историјског сведочанства, такве радње представља 
као доживљене. радње из далеке прошлости детерминисане су посебним 
одредбама којима се указује на време њиховог (из)вршења, али и језич-
ком ситуацијом/контекстом:  

дођоше тако и прођоше швабе, [...] и много се свијета у чаршији промијени 
али велаге остадоше; једнако високи и гарави, са оним истим као небо на 
југу плавим очима. дође и прође све, а велаге остадоше (46); [...] старјеши-
на манастира прими овај дар небески [...] (150); јахао је данима [...] док не 
стиже до изнад мјеста у ком се некад давно родила његова мајка загорка 
(151–152); а онда се и то заборави. навикнуте да велага у кафану не залази, 
одвукоше их догађаји на друге воде  [...] (36); [...] паде му на ум, у једној од 
оних ноћи  [...] (38); [...] препаде се једном рус  [...] (40); најпослије поче и у 
себе сумњати  [...] (40). 

иако погодан за исказивање како референцијалних тако нерефе-
ренцијалних радњи, аорист је у роману бележен искључиво у ситуација-
ма казивања референцијалне прошлости: остаде му само нека мучнина 
– као од жгаравице [...] (41); на моменат заборави зашто и како се нашао ту 
(226); „он је требао оперисати јутрос?”, упита русмир [...] (13); „да”, једва про-
циједи рус [...] (7).
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имајући у виду да се аорист не употребљава за исказивање нерефе-
ренцијалног мноштва радњи, ту службу преузимају други глаголски об-
лици (перфекат, наративни презент, потенцијал).

аорист се, даље, употребљава за казивање радњи које су прошле у 
односу на моменат говора, када је посреди синтаксички индикатив, те за 
казивање радњи које су прошле у односу на неки други моменат, када је 
реч о синтаксичком релативу.

[...] учтиво примијети госпођа у црном мантилу [...] (22); правио се да није 
ни чуо жабарево питање: настави са узимањем изјава (17); трамвај пође и 
путници се предадоше судбини (82); „знам ја тебе”, прокашља нешто тише 
(96); силва једва успједе да се суздржи од повраћања, али порфирију не 
промаче пламичаак злобе [...] (249).
[...] прије него се врата залупише, рус заглави ногу у довратак и благо их 
одгурну кољеном (104); шлафрок пружи новац и jami млијеко; пажљиво 
пребројавши кусур, нестаде без поздрава (25).

иако источнохерцеговачку дијалекатску зону, чија основица према 
структурним особинама стоји у дијалекатској подлози говора ликова 
романа Бестјелесна, одликује добро чување аориста и имперфекта (ivić 
2001: 182), при чему се аорист јавља и од свршених тако и од несвршених 
глагола (halilović i dr. 2009: 34), у роману су аористни облици бележени 
искључиво од глагола перфективног вида. глаголски вид се, дакле, овде 
јавља као средство морфолошке диференцијације аориста и имперфе- 
кта, имајући у виду да се имперфекат јавља само од несвршених глагола. 
ово стање углавном одговара ситуацији у савременом језику, будући да 
се у стандардном српском језику данас аорист гради готово искључиво 
од глагола имперфективног вида (stanojčić i popović 2005: 392). необич-
ност аориста импефективних глагола својствена је и већем делу народ-
них говора. најзад, како наводи ј. вуковић, „код многих писаца који у 
свом говорном језику носе живо осећање за аорист свршених глагола, 
неће се јавити, или ће се ређе јавити, аорист од несвршених глагола” 
(Vuković 1967: 23).

као и перфекат, и аорист се унутар једне реченице или, шире, 
микротекста, најчешће комбинује са другим глаголским облицима 
којима се казују прошле радње, што одговара захтевима наративног 
режима казивања. 

о комбинацији аориста и перфекта било је речи у одељку о перфек-
ту. овде наводимо само неке примере који су у складу са претходно на-
ведени констатацијама. 

чести су примери у којима радње обележене аористом представљају 
оквир у који се смештају радње обележене перфектом:

порфирије потражи спас на прву лопту: ухвати се за чашу са скочом, али 
тамо су издисале само оне двије-три полуотопљене коцке леда, које празно 
звецнуше [...] (14); трамвај се трзну и поскочи па опет стаде, а Баба убрађе-
на шареном марамом, која јој је врхом клизнула стрму и спала до орловског 
носа, скикну ко свињче пред туциндан (60).
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некада се низови аористних облика комбинују са перфекатским, који-
ма се обележава радња која је углавном настала као последица претодних:

[...] простријели му мисао, али се брзо окани празног умовања и учини 
нешто конкретно: обгрлио јој је рамена, и осјетио фаталну привлачност 
(15); а кад је зарзао коњ – припет недалеко, у шумарку – слијепи се човјек 
просто прилијепи уз букву [...] (122); празна чаша је звонила празно, па по-
летје да је напуни (143).

аористна радња најчешће је постериорна у односу на ону обележену 
перфектом:

нема сумње, све више се тријезнио и то га орасположи. (102); вип-овац је 
замукао из момента, а у жаниним очима рус опази и малчице дивљења 
(249); тек кад му је пришао толико да се и смрад из уста – чинило се велаги 
– могао осјетити, ага опази како је човјек слијеп [...] (122); питање је из-
гледало потпуно на мјесту и логично, па Левај коначно изгавеља из бусије 
несналажења и смирено поче да објашњава [...] (128).

ређе је антериорна, као у примеру: шалтераш се – нешто као – придиже 
на лактове, али је више изгледало да се намјешта да удобније сједне. (189). 

Бројни су контексти у којима се уз аорист јављају глаголски прило-
зи, којима се најчешће обележава радња симултана са аористном:

[...] хватајући кратке удисаје и длановима покривајући лице – утрча у 
клозет (9); [...] инспектор сасвим мирно и наизглед незаинтересовано, ду-
вајући јој притом дим у лице, упита: „могу ли да уђем?” [...] (11); дјечачић 
са краја реда значајно погледа компањона, који само климну главом, ништа 
не рекавши (26); потом зашутјеше обојица, пресабирајући се ко ли је сље-
дећи на реду [...] (83); „тако ти и треба”, поентира удавача, куцнувши ча-
шом пуном мастике у његову празну чашу (143).

мада радње означене овим облицима могу бити и у друкчијем времен- 
ском односу:  

[...] након малог предаха, поново се обрете у седлу, радећи свој посао... (16); 
потом чвршће стегну широки повез око главе, па подиже ноге на софу, 
снажно обгрливши шпицаста кољена као да грли некога драгог, одсутнога 
(158); [...] цигарета се утули, остајући беживотна у пепељари. (188); „нема 
рачуна... не исплати се... ни живјет”, загонетно истресе трговкиња; ос-
тајући коначно сама у продавници (26).

имајући у виду то да се употребљава само од свршених глагола, при 
исказивању низа сукцесивих радњи уз облике аориста често се срећу 
презентске форме несвршених глагола: 

„добро смо их синоћ опалили”, отпоче пензионер, на шта средњошколци 
заклиматаше главама. „ко; кога?”, тргну се трговкиња. „па ми; њих”, 
одговара чича; а сви га у чуду гледају. „ама, маните се, забога, шупље при-
че”, цокну дућанџика и поново се насади на тезгу (25). 

као и у случају перфекта, и низови аориста свршених глагола 
срећу се у ситуацијама обележавања радњи чије се вршење одликује 
сукцесивношћу:
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крупнији достављач се поврати у радњу и потури неки умашћен листић  
[...] (25); иза кожом тапацираних врата канцеларије запахну је мирис сред-
ства за полирање намјештаја: пожеље да отвори прозоре, али се просто сру-
чи у столицу и зари лице у шаке. [...]; препегла руком сукњу и поправи набо-
ре на блузи у висини ушитака за бујне груди, па отпоче куцање (27); „ово 
мора успјети”, издува, задовољан одлуком и завали се у столицу, која само 
шкрипну... (28); гуме шкрипнуше, кочнице зацвиљеше, а крагујевачки „змај 
огњени” [...] сасвим се занесе и умало да се не распаде [...] (77); уто се гомила 
ускомеша; настаде јагма за позицијама, а рођаци се – скоро истовремено 
– устремише на слободна мјеста (82); малчице збуњен, карло закашља у 
нелагоди и суну нову чашицу. поћута један трен, па пође да се вади (160); 
врата се – коначно – отворише: [...] повлаштена сједе за свој сто, извади 
однекуд руж за усне и огледалце, па поче да се шминка (185) једно пашче 
залаја, а заим га шину ногом и оно утече. све замукну... (241).

најчешће од глагола говорења и мишљења аорист је чест и у 
дидаскалијама:

„кога?”; бубну (13); „поготово не би закаснио данас”, додаде глупача [...] 
(14); „ма какви бољи; гори су!”, зацврљи тршавко (23); „госпоја, загори ти 
ручак”, запјевуцка тршави и звизну (23); „хоће”, одврати трговкиња и на-
стави да брише пулт (23); „зато”, уздахну плави комбинезон (25); „е, вала 
неће; да знаш”, сложи се ујак (83); „ама, ко ће га и знат”, закључи стојан 
(86); „ради ли ко овдје?”; огласи се први (186).

2.3. имперфекат
имперфекат је глаголски облик који се, према дефиницијама које 

се наводе у граматикама, употребљава да означи радњу која се вршила у 
одређено време у прошлости, и то напоредо са другом радњом (стањем 
или збивањем) означеном неким другим прошлим временом. (в. stanojčić 
i popović 2005: 392). у вези са семантичким особинама имперфекта у тра-
диционалној литератури су се као значајне издвајале две особине овог 
глаголског облика: дуго трајање глаголом означене радње и напоредност 
са радњом исказаном каквим другим глаголским обликом. и једна и дру-
га одлика, међутим, у новијим радовима из области србистике доведене 
су у питање. наиме, више аутора слаже се у ставу да напоредност са не-
ком другом радњом није нужно обележје имперфекта, већ да се њиме без 
икаквих додатних средстава може исказати појединачна прошла радња 
(в. Vuković 1967: 175; ivić 1953/54: 234–235; jović 1959: 120; sladojević 1953/54: 
219). што се особине која се односи на дуго трајање радње тиче, ј. вуко-
вић сматра да тај појам треба заменити појмом неограниченост радње, 
будући да у примерима типа – шта рађаше он тамо? читаше новине 
– нема никаквог истакнутог трајања, оно ничиме није обележено и, уос-
талом, индиферентно је. уколико утисак о дугом трајању ипак постоји, 
сматра аутор, њега носи или сама глаголска основа или контекст (Vuković 
1967: 180). даље, према павлу ивићу, дуго трајање радње није семантика 
коју казује сам имперфекат, већ утисак који настаје тек путем његове везе 
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са другим речима у реченици (ivić 1953/54: 235), односно последица је им-
перфективности самих глагола од којих се имперфекат искључиво гради, 
како примећује душан јовић (jović 1959: 127). 

потврду наведених тврдњи налазимо и у примерима из романа 
Бестјелесна. наиме, утисак о дугом трајању радње означене имперфек-
том најчешће је последица одредбе уз њега употребљене: 

тако се вијековима успостављаше трајни поредак, чвршћи од свих писа-
них одредби и закона [...] (73); заспивао би брзо, а она остајаше још заду-
го будна [...] (172–173); или пак самог контекста: домаћини људи, у овим 
крајевима, лакше и брже улагаху у земљу, научени да одсвуда бришу јаки, 
злокобни вјетрови [...] (69). 

иначе, у осталим случајевима, имперфектом означене радње не од-
ликују се неким дужим трајањем у односу на оне исказане осталим гла-
голским облицима. то се, на пример, уочава у реченицама у којима се 
овај облик употребљава уз перфекат – не примећује се, наиме, да радњу 
обележену имперфектом одликује дуже трајање у односу на ону исказа-
ну перфектом: 

„ни ручка не бијаше”, додавао је. (243); осјећаху како се пред њиховим очи-
ма управо догодило нешто чудно и њима неразумљиво [...] (124); наћули-
вши уши, онај је најприје помислио да му се причињава; потом – пошто 
више не бијаше никаква звука – закључи да киша пада и приби се ближе уз 
стабло [...] (122). 

исто важи и за напоредност са другом радњом, која најчешће јесте 
присутна, као у примерима: 

танак млаз крви истицаше из велике рупе изнад лијевог ува његовог сина, 
док је црвена нит која нас дијели од свега овостраног расла у даутовим 
згаслим зјеницама (244); кад је четврт часа доцније [...] истетурао на ход-
ник, пред петровићем стајаше ковач (9); док је [...]  кретала ка бифенцету 
и средишту дневне собе – у коју је пространи хол урањао скоро непримјет-
но [...] изнад главице прекривене плавим коврџама као да се оцртаваше 
облачић из стрипова [...] (12); 

али није обавезна, будући да имперфекат може обележити и прошлу 
радњу самостално посматрану: даутова жена бијаше из богате куће, ама 
шкрта духа (222); стари велага имађаше малену, ама за живот довољну 
кућу (73).  

сагласно са основним синтаксичко-семантичким функцијама које 
има у стандардном језику, имперфекат је бележен у функцији обележа-
вања референцијално и нереференцијално конципованих радњи:

све бијаше исто, само је цијела улица мало као пропала [...] (241); [...] осјећа-
ше да ту слабо има вајде, да неће ухватити птичицу (106); уморна тргов-
киња бијаше мрзовољна и неиспавана [...] (22).  
а и кад би дошао, сједио је докасно у мутваку нагнут над слеђени филџан, у 
коме се – чинило се велаги понекад – скупа са мјесечином и одбљесцима са 
дрине, пресијаваху и његове некадашње жеље и надања [...] (219); нестајући 
понекад на дуже вријеме [...], луташе само њему знаним стазама [...] (175). 
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имперфектом се, даље, обележавају како радње у синтаксичком ин-
дикативу тако и релативне радње:

у пошти на малти трајаше искричава напетост (188); у сваком новом сусрету 
са велагом као да га подузимаше та небеска, нељудска жгаравица [...] (41).
а онда је слијепца – што све једнако дозиваше алаха као да само он зна 
тајну тих ријечи – дрина повукла надоље [...] (124); левај постајаше све си-
гурнији како ће и јутро дочекати у лифту [...] (127).

узимајући у обзир чињеницу да прошлост која се казује импер-
фектом није хомоген и недељив период, ј. вуковић у синтакси глагола 
предлаже поделу семантичких типова имперфекта с обзиром на времен-
ску удаљеност у односу на моменат говора, односно садашњост. тако се 
може говорити о следећим категоријама: а) имперфекат за блиску про-
шлост и имперфекат у обухватању садашњости; б) имперфекат за мало 
даљу и удаљенију прошлост; в) имперфекат за даљу и далеку прошлост; 
те о г) имперфекту за неодређену прошлост (в. Vuković 1967: 108–170). 
све наведене типове проналазимо и у роману Бестјелесна.  

имперфектом за блиску прошлост казују се радње за које се не може 
са сигурношћу тврдити да су разграничене са садашњошћу6, односно 
које су временски блиске моменту говора, или се пак протежу и на мо-
менат садашњеости. овај тип имперфекта присутан је у ситуацијама 
саопштавања непосредно уочених радњи, стања и збивања, у примери-
ма типа: толико је баздио, да техничар који га је обрађивао, закреташе главу 
на страну (53); преко неколико надутих глава изви се млађи човјек – зрикав, 
фрљав или разрок; [...] коме осјетно заудараше из уста [...] (81). 

на блиску прошлост често се упућује и посебним одредбама:  
овога пута [...] између старчевих крупних костију на шакама избијаху 
жиле, свједочећи напор што га тај мрки човјек улаже у посао који ради [...] 
(195); крупни мушкарац је отчепио са дна собе, изгрцао је све што је имао 
и сада се просто скљокао: не бијаше у њему више ни снаге ни воље, ниче-
га [...] (160); свему је био крив угао гледања: нађени још увијек лежаше на 
поду кабине лифта, а около су се тискали радници сервисне службе (156); 
за тренутак само био је на искушењу: но, одбранио се: спустио је невинаш-
це у дубоку кожну фотељу – која, мора се признати, одлично пристајаше 
уз тепих – и сада он њој насу пиће [...] (15). 

имперфектом за мало даљу и удаљенију прошлост казују се радње 
детерминисане најчешће посебним језичким средствима, она се јављају 
у виду прилошких речи и синтагми прилошког карактера по значењу: 
‘јутрос’, ‘синоћ’, ‘јуче’, ‘пре неки дан’, ‘јесенас’, ‘лани’, ‘у недељу’, ‘пре две 

6 њиме се исказује радња у процесу, али таква да је говорно лице не прати даље од 
момента када ју је као очевидац доживело, па би се могло рећи да је радња прошла 
(малоприје људи кошаху у ливади – не значи да они не косе и у тренутку када говор-
но лице то саопштава, али је то евентуално вршење изван његовог опажаја и оно то 
не може са сигурношћу тврдити). такође, у овај тип потпада и исказивање радњи 
чији прекид наступа самим моментом говора, чиме се оне као такве додирују са са-
дашњошћу (шта радиш? Вала ништа, тек беспослен, па слушах како трава расте.) 
(в. Vuković 1967: 108–126).  
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године’ и сл. ако језички маркери нису експлицирани, овај тип про-
шлости детерминише се контекстом. (Vuković 1967: 143–154):  

[...] добацио је отац синоћ, као на отворени длан да му баца; тамо гдје ле-
жаху избројани дукати, за које осман мишљаше да их је мало [...] (167) а 
прексиноћ јој је баш било дошло: жељаше осјетити да јој је муж прави 
мушкарац [...] (22); дрхташе малени ахмо на сабаху, док се јасни езан учио 
из грла мујезина са Бегове џамије [...] (42).

у роману Бестјелесна најбројнији су примери имперфекта за далеку 
прошлост, који је бележен у одељцима у којима се приповеда о догађаји-
ма и личностима који су део историје, знатно удаљене од момента гово-
ра. према ј. вуковићу, далека прошлост у лингвистичком (временском) 
смислу значи прошлост у којој је говорно лице учествовало са својим 
сазнавањем ствари, узимајући је притом као временску сферу која се не 
може обележити са ‘јутрос’, ‘јесенас’, ‘пре две године’ и сл. при казивању 
овог типа прошлости као специфичније временске одредбе узимају се: 
‘једног дана’, ‘једне године’, ‘једном у турско доба’, затим: ‘кад ја чувах 
овце’, ‘кад ја идах у школу’. прошлост може бити период девовања, мла-
дости, пребивања у неком другом месту и сл. (Vuković 1967: 154–159). 

сви забележени примери припадају историјском дискурсу и препо-
знају се или на основу одредби или контекстуално: 

„Бој се својиех”, мрмљао је сејфо велага, и када његов једини живи син, од 
троје дјеце што му је ајша изродила, већ одавно не стајаше пред њим (168); 
много је воде од тада дрином протекло; једна за другом стизаху неке нове 
и важније приче (46).
напољу протицаше миљацка, мутна и необично увећана (185); стајаше 
млађи велага тако, као нијеми и случајни свједок нечега о чему никоме и 
никад нити ће смјети нити ће хтјети да говори [...] (196); чекање велагиног 
извјесног повратка, увек предуго, бијаше као она омрклина у којој се чини 
да никад неће сванути (120); топили су се турски дукати, радња је стајала, а 
он – са сваким изгубљеним даном увјеренији да велага имађаше и могаше 
више да му да – никуд није отходио (218);

имперфекат за неодређену прошлост употребљава се онда када при-
чалац наслања своје причање на доживљаје неког лица од кога је сазнао 
оно што ће саопштити, дакле, посредним путем, односно у ситуацијама 
када је предмет разговора општег карактера, посматран ван конкретних 
временских граница (Vuković 1967: 162). забележени су следећи примери 
овог семантичког подтипа:

[...] турци-харамије, који су сву лабавост царства давно осјетили, искуси-
вши да само у пријесној, тренутној прилици лежи снага топуза и сјекире, 
удараху хитро [...] (149); у дну бисага, већ натрулих са времена и влажног 
горажданског ваздуха – од кога несвикли дошљаци често оболијеваху, ко 
што се зрео планински бор у долину пресашен суши [...] (148); на два боја, 
са високо зиданом оградом, њихов дом бијаше једини балијски у обарку, 
влашком насељу (73).  
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овај тип имперфекта може обележавати и радње које се по свом ка-
рактеру могу назвати хабитуелним, које су се у прошлости више пута 
понављале, односно које као такве представљају уобичајену радњу 
субјекта, па је имперфекат у таквим примерима квалификативног ка-
рактера: [...] кад би отишао према фочи, враћао се из рогатице; ако је 
према чајничу, стизаше преко јабуке; као да траг замеће (121); онај коме 
би мали дуг био опроштен, остајаше довијека захвалан аги (91). на ха-
битуелност овде упућује и присуство наративног потенцијала, који је у 
овој функцији у роману знатно фреквентнији како од имперфекта тако 
и у односу на друге облике који могу исказати ову семантику.

наводећи разлике између имперфекта и аориста несвршених глаго-
ла, ј. вуковић примећује да, за разлику од аориста, „имперфекат не може 
никад обележити радњу временски уоквирену и моментом њена почетка 
и њена прекида, не може, јасније да кажемо, дати радњу одређеног, јасно 
одређеног, временског трајања. кад би имперфекат то могао обележити, 
онда он не би био у потпуности оно што јест, не би показивао радњу у са-
мом њеном процесу него би давао и одређену целину радње, а то му није 
у природи” (Vuković 1967: 214–215). дакле, неограничљивост трајања 
глаголом означене радње (односно немогућност употребе имперфекта у 
језичким околностима типа: *марко писаше рад до петка : марко писа 
рад до петка) једно је од основних својстава српског имперфекта.

у роману Бестјелесна, међутим, бележили смо примере који не од-
говарају оваквом одређењу имперфекта, тачније, контексте у којима 
је имперфекат употребљен уз одредбу која уоквирује радњу, или пак 
указује на моменат њеног прекида:  

лежаше тако још задуго – обамро, готово несвјестан – и није ни чуо кад 
је велага са букве скочио, тик уз њега [...] (122–123) и не помакавши се, 
бесполене чаршинлије – ко покисли – сјеђаху још задуго у тишини  [...] (34) 
истог часа упарађена фитмија – која дотле сјеђаше насупрот – устаде и 
поче да се пробија према излазу (82)

имперфекат је глаголски облик који се, како показује анализирана 
грађа, чешће од осталих среће у комбинацији са другим облицима. то 
је очекивано, имајући у виду да, како је већ поменуто, најчешће садржи 
компоненту напоредности са неком другом радњом. притом, ово гла-
голско време најчешће има вредност веменског оквира у који се смештају 
радње означене другим глаголским облицима, и то:

перфектом:
[...] ситна трговина и шверц дуваном одвикли су га од куће, а заимова 
браћа бијаху далеко [...] (221); знао је да му је отац све што је имао и хтио да 
каже рекао још јуче; као да реченим жељаше да га додатно казни [...] (197); 
усред ноћи густе горио је манастирски конак а у њему [...] лежаху у кожу 
умотане чудотворне слике (151); у полуотвореним трепавицама титрао му 
је лик плавуше, а силуета са посебно истакнутим облинама чињаше и ути-
сак о њеним можданим способностима кудикамо повољнијим него што је 
стварно био (101); нико се није мицао; сви су држали мјесто у реду... кр-
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мељив, бунован и незадовољан почетком радног дана, tužni skup стајаше 
у ишчекивању да све посвршава [...] (24); [...] није успијевала сакрити из-
невјерена очекивања: из дубине лимене гасне коморе гледаху је оба ока, по-
дозриво и потцјењивачки (26); крај мараме махаше у празно, док је одозго 
падало нешто ситно, што личи на снијег (25).

аористом:
[...] ледено упита она, гласом који једва примјетно подрхтаваше (158); и 
мада бијаше оних који би кћер радо дали овоме ћутљивом и мрком трговцу 
[...] велага настави као да ништа није ни било, као да се и без жене може 
(175); [...] описа око слијепчеве главе златни круг што се обрташе здесна 
налијево [...] (125).

презентом:
умјесто да се радује, осмах уздрхта; наслутивши да му се тај престарје-
ли кошчати човјек – и у позним годинама густе косе; плавих, од старости 
и сатруле душе разводњених очију, које као да плутаху у густом уљу или 
мутној дрини – некако прикривено изругује и умјесто да обећава, пријети 
му (168); код оволике понуде они набоду баш чистокрвну и расну рашти-
карку; преумишљаваше рус [...] (17).

футуром:
[...] премишљао је и табирио у шта ће очево благо часприје претворити, докле 
му поглед луташе некуд поред сејфове главе [...] (168); ускоро ће се овдје сја-
тити и русмирове драге колеге, са све вољеним му шефом: бијаше прилика 
као створена да се и ковач међу њих умува и бесплатно услика [...] (156–157); 
чињаше му се да ће га, сирота, сејфо сваки час загушити или прогутати, и да 
ће се он, ахмо, у једну једину велагину ријеч претворити (41).

глаголским прилозима: 
осман се не одмицаше од њега, понављајући како је бабо поручио да дође 
[...] (94); [...] најпослије не могаше да одћути један, мале памети да разумије; 
осјетивши како се догодило нешто важно  [...] (35).

потенцијалом: 
јасно би чуо и лавеж, кевтање у које се сливаху сви ти узвици налик урлању 
чопора подивљале штенади [...] (42).

2.4. плусквамперфекат
у односу на перфекат, плусквамперфекат се у роману Бестјеле- 

сна одликује знатно мањом фреквентношћу. при означавању прошлих 
радњи које су се вршиле пре неке друге, такође претериталне радње, 
плусквамперфекат је бележен само од свршених глагола, што одговара 
и стању у савременом српском језику, где је овај облик од глагола импер-
фективног вида такође неуобичајен (tanasić i dr.  2005: 414):

руж јој се био добрано размазао, али – зачудо – није на то обраћала пажњу 
(47); неки су били толико укаризили да није више ни ахмо рус био једини 
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који би волио да се сејфо не врати са оних својих путева [...] (90–91); прева-
рен опрезним ходом, био је помислио да тај трагове слиједи [...] (122); једва 
одоље да не запали, толико су му се уста била осушила... (132); а источна 
госпођа [...] коначно стиже онамо куда је био понио миле тунгуз [...] (152); 
[...] пожељела је тада да нешто више сазна, да тог високог и тамног мушкар-
ца плавих очију [...] боље упозна; али бабо је већ био рекао своје (174); тек 
што је био закорачио у спољни свијет, Леваја је поклопила несрећа (199).

сходно наведеном, у ексцерпираној грађи располажемо само при-
мерима плусквамперфекта којим се казују референцијалне радње у син-
таксичком релативу:

[...] хукао је, покушавао нешто да дода, исправи, али супруга му се била 
откачила! (18); намах су се дигли гласови да му повлађују [...], чак је и рус 
био пожурио [...] да речено потврди (39); знаш кад су оне воде побјегле са 
раскрстника, послије оне пусте поплаветине; кад је вода била и цркви под 
кров надошла, а само се некакав зец на крају спасио... (84); водник-стажи-
ста [...], коме су и руке и ноге и остали удови већ uvelike били помодрели 
[...], шумно пљуну на шине, па се окрете на пети на-лево-круг и одмаршира 
[...] (62); а прексиноћ јој је баш било дошло: жељаше осјетити да јој је муж 
прави мушкарац [...] (22)

као што се из наведених примера види, прошла радња којој прет-
ходи она исказана плусквамерфектом може бити обележена било којим 
другим претериталним обликом.  

плусквамперфекат се у српском језику по правилу јавља у сложеној 
реченици „јер му она даје потребне синтаксичке оквире за то да може да 
испољи своју специфичну семантику у односу на други дати предикат са 
граматичким обележјем прошле радње” (tanasić i dr. 2005: 412). ми смо 
бележили и примере плусквамперфекта унутар просте реченице:

а и била је донијела скоч [...] (12); а имали смо... били смо се... договорили. 
(12); он се одма’ био почео шалит, а мени незгодно [...] (86); скоро да је био 
заспао за кафанским столом, усред дана (111); ствар је била отишла преда-
леко (159); рат је већ одавно био обесмислио и османове молитве и њихову 
трговину (237); заим се био потпуно осамио (242).

међутим, и у оваквим примерима плусквамперфекат углавном 
задржава своју примарну семантику, имајући у виду да значење прет-
прошле радње остварује поново у односу на неку другу претериталну 
радњу/ситуацију, с тим да је она присутна у ширем контексту, што се 
види из примера: знате, вјенчања су већ окончана; све су се нове године до-
чекале и прославиле. тако је било откуцало и истекло и нашој... госпођици... 
жани (107); постио је рамазан, клањао свих пет молитава, мрмљао суре и чекао 
смрт. скоро да је био одлучио да умре (223). 

форме помоћног глагола у свим претходно наведеним примерима 
су у облику перфекта, ретки су они са имперфекатским ликовима: [...] 
бијаше прилика као створена да се и ковач међу њих умува [...] (156); радник 
пружи листу и, мимо правила службе, бијаше исплаћен без провјеравања (190). 
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3.	 Закључак
спроведена анализа показује да су у роману Бестјелесна Бранка 

Брђанина Бајовића за означавање прошлих радњи у употреби сви об-
лици четворочланог система претерита. притом, употреба перфекта, 
плусквамперфекта, имперфекта и аориста углавном не одступа од пра-
вила која важе за савремени српски језик. посматрањем стилске равни 
текста показало се да аутор вешто употребљава стилистички потенцијал 
сваког од наведених облика. семантика доживљености, експресивности 
и евокативности коју у приповедање уносе аорист и имперфекат ком-
бинована са углавном неутралним, мирнијим тоном казивања које је 
обликовано помоћу перфекта, на наративном плану омогућују дезауто-
матизованост приповедања, промену динамике приповедног тока, те са-
мим тим виши степен стилогености. узме ли се у обзир и чињеница да су 
осим глаголских времена за казивање прошлих радњи у роману у упо-
треби и временски транспоновани облици који се са њима комбинују на 
микро и макро плану, да се закључити да је роман Бестјелесна пример 
богатих изражајних могућности којима, када је реч о обликовању про-
шлости, српски језик располаже. 

Извор

Branko Brđanin Bajović, Bestjelesna, Beograd: „filip Višnjić”; „prosveta”, 2013.
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bojana M. Veljović
The TenSeS for exPreSSing PaST acTionS in The noVeL 

BESTJELESNA bY branKo brĐanin baJoViĆ
Summary

in this work we analyze tenses for marking past actions in the novel Bestjelesna by Branko 
Brđanin Bajović. actions whose realization relates to the past can be expressed in the serbian 
language by verbal forms which perform that as their primary function (“perfekat”, “plusk-
vamperfekat”, “aorist”, “imperfekat”) as well as by temporally transposable forms (“prezent”, 
“potencijal”, “imperativ”, “futur i”). The goal of this paper is to determine the inventory of 
the tenses which perform the aforementioned function in the novel as well as to discover the 
syntactic-semantic conditions which regulate the selection of a particular verbal form in the 
given text. another significant point is the examination of stylistic effects achieved by such 
choices on the narrative level.

Keywords: past actions, “perfekat”, “aorist”, “imperfekat”, “pluskvamperfekat”, “prezent”, 
“imperativ”, “potencijal”, “futur i”

примљен 29. јуна 2016. године  
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НоВе ИМеНИЧКе РеЧИ  
у ПРоЗИ МИРЈАНе СТефАНоВИћ  

(ГРАМАТИЧКА И СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА)3

у српској књижевности за децу значајно место заузима про-
за мирјане стефановић. њени књижевни текстови особени су 
по лексичком богатству. циљ рада јесте да се са творбено-семан-
тичког и стилистичког аспекта испитају новосковане именице 
заступљене у романима и приповеткама ове списатељице. она 
ствара нове речи коришћењем продуктивних творбених модела, 
или модела који на њих подсећају, или постојећим  речима даје 
нова значења. у неким случајевима настају потенцијалне речи, а 
некада су то изразити оказионализми, или речи са великим степе-
ном маркираности да се са стилистичког аспекта могу негативно 
оценити. творбено-семантичка анализа спроведена је тако што 
су именице груписане према моделу творбе, уз творбену анализу 
даје се њихова семантичка анализа, као и нормативно одређење 
где је то могуће. у оквиру стилистичке анализе оцењује се сти-
логеност ових именица. иако списатељица настоји да језичку 
форму приближи дечјем креативном односу према језику, текст је 
неретко оптерећен новим, деци непрозирним речима, услед чега 
приче могу деци бити непривлачне.

Кључне речи: именичке речи, творбени модел, проза за 
децу, мирјана стефановић, језичко-стилски поступак, стилска 
вредност.

1 sdjurovic74@gmail.com
2 овај рад написан је у оквиру пројекта динамика структура савременог српског 

језика (2011–2015), број 178014, који финансира министарство науке и просвете 
републике србије.

3 реферат под овим називом изложен је на скупу тринадесетите международни сла-
вистични четения „мултикултурализъм и многоезичие”, у организацији софијског 
универзитета „св. климент охридски”, од 21. до 23. априла 2016. године.
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1.	Увод
у српској књижевности намењеној најмлађим читаоцима значајно 

место заузимају романи и приче мирјане стефановић.4 ова списатељи-
ца „ствара један свијет у ком се реалност и иреалност прожимају, тако да 
ту невидљиву границу лако прекорачују њени дјечји јунаци  кад им се 
прохтје”, чиме се на посредан начин приказује „дјечји психички свијет, 
у коме нема оштро подјељених и непремостивих баријера реалности” 
(Vuković 1996: 221). поетика њених прозних дела препознатљива је по 
следећим карактеристикама: (1) одступање од устаљених књижевних 
форми, а посебно брисање жанровских граница између прозе и поезије; 
(3) доминација нонсенсног и апсурдног у односу на логичко, јасно ос-
мишљено и класично уобличено; (3) необични ликови, чије се судбине 
дочаравају сугестивним поетским сликама и аутентичном интерак-
цијом слике и звука (в. milinković 2010: 446–450).  

књижевни текстови мирјане стефановић особени су по лексич-
ком богатству. стилистичку доминанту представљају језички поступ-
ци којима се израз онеобичава на творбено-семантичком плану, што 
доводи до настанка морфостилема. на тај начин списатељица задржава 
пажњу читаоца, захтевајући од њега креативни напор – не само да про-
тумачи оно што је на семантичком плану неочекивано (необично) него и 
да открије повезаност стилски маркираних јединица са смислом књиже-
вног текста. предмет разматрања у овом раду представљају новосковане 
именице, при чему треба нагласити да се нове речи јављају и у оквиру 
других класа речи.

2.	 Циљеви	рада	и	корпус
циљ рада јесте да се у прози мирјане стефановић испитају нове 

именичке речи − (а) са творбено-семантичког и (б) са лингвостилистич-
ког аспекта. 

творбено-семантичка анализа спроведена је тако што су именице 
класификоване према моделу творбе. уз творбену анализу даје се и њи-
хова семантичка анализа, као и нормативно одређење где је то могуће. 

нове именичке речи посматрају се као стилски обележене језичке 
јединице (стилеми). предмет лингвостилистичке анализе представља 
њихова стилска функција у контексту конкретног књижевног дела. ес-
тетска вредност оцењује се на основу усаглашености стилема са поетич-
ким одређењима књижевности за децу.

на ширем плану, поставља се питање: могу ли сви типови нових 
речи допринети да се језик обогати новим изражајним могућностима?

у корпус за ово испитивање сврстана су следећа дела мирјане сте-
фановић – романи Влатко пиџула  (1962), шта да ради ова фота (1979) 

4 мирјана стефановић спада у антологијске писце дечје прозе, в. антологија срп-
ске приче за децу, слободан ж. марковић (прир.), Београд: српска књижевна 
задруга, 1990.
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и секино сеоце (1994), збирка прича штрицкалице (1972) и циклус прича 
под називом „основи причологије” из књиге чудо до чуда (1986).

3.	 анализа	корпуса
3.1. творбено-семантичка анализа

у оквиру творбено-семантичке анализе све нове речи класификова-
ли смо према моделу творбе и разврстали у уже семантичке групе. циљ 
ове анализе биће преиспитивање да ли је нова реч настала према проду-
ктивном или непродуктивном моделу, да ли је значење очекивано у од-
носу на творбени модел или је другачије од очекиваног. код изведеница 
је познато да су суфикси семантички празне морфеме, али они сврста-
вају реч у класу речи и специјализују се за поједина значења. 

анализа је спроведена тако да је коментарисан прво творбени, а за-
тим семантички аспект творенице. поједине творенице су анализиране 
посебно, и то оне које су пружале могућност детаљније анализе, док су 
остале творенице, које су и са творбеног и са семантичког аспекта биле 
мање значајне, разматране обједињено у оквиру ужих семантичких гру-
па. појединачне речи представљене су азбучним редом.

3.1.1. нове речи настале деривацијом

авион-ство (1979: 27) – реч није забележена у рмс као ни у речнику но-
вих речи (klajn 1992). настала је према продуктивном моделу грађења 
апстрактних именица. суфикс -ство је један од изразито продуктивних 
свесловенских суфикса који долази на именичке, придевске и глагол-
ске основе (klajn 2003: 185). означава нешто што је у вези са авионима. у 
општем лексикону много је обичнија реч ваздухопловство. реч је изразито 
стилски маркирана.

бомбон-атор (1994: 14) – суфикс -атор означава вршиоца радње, човека, 
али неретко и справу или инструмент (технички уређај). најчешће овај су-
фикс долази на глаголске основе, а некада је творбену везу тешко устано-
вити (klajn 2003: 248). обичније су творенице које означавају човека (нпр. 
имитатор, организатор, рецитатор, агитатор и сл.), док речи неживог 
значења првенствено значе техничке уређаје (нпр. акумулатор, детона-
тор, калкулатор, резонатор и сл.). овде се реч бомбонатор јавља у зна-
чењу справе за бомбоне и у основи је именица бомбона. реч представља 
пример необичне творбе и изузетно је стилски маркирана.

вепров-ина (1994: 96) – ово је другостепени дериват настао по моделу ве-
пр-ов-ина. ово је продуктиван модел творбе у српском језику. реч је за-
бележена у рмс (i, 348) у значењу ‘месо од вепра, свињетина’. потврда у 
речнику значи да се ради о нормативној лексеми. ми је издвајамо као нео-
бичну јер је ређе употребе (обичнија је реч свињетина).

кукурик-ø (1986: 16) – у рмс (iii, 115) ова лексема постоји као назив биљке 
(кукурик/кукурек). јавља се и кукурек – ‘глас петла’. ова реч је стилски мар-
кирана јер се према ономатопејском ‘кукурику’ твори именица кукурик  у 
значењу ‘петао’.
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данасов-ац (1972: 33) – реч је настала према непродуктивном творбеном 
моделу, јер се суфикс за грађење присвојних придева -ов додаје на прилог, 
а онда се на необични првостепени дериват додаје суфикс -ац у значењу 
особе. у питању је индивидуализам изузетне експресивне вредности. 

замршатељ-ство (1994: 24) – реч је настала по необичном моделу, преко 
глагола замрсити, од кога је изведена именица замршатељ, а онда имени-
ца замршатељ-ство као другостепени дериват. творба суфиксима -тељ 
и -ство је веома продуктивна, али као резултат се добија семантички не-
обична лексема. означава оно што је замршено, компликовано. именица 
замршај постоји у рмс (ii, 163) и има значење ‘оно што је замршено, за-
плетено’. рмс (ii, 6) бележи апстрактну именицу замршеност – особина, 
стање онога што је замршено и то је нормативна лексема која попуњава ову 
семантичку позицију. јавља се и необичан првостепени дериват – замрша-
тељ (онај који нешто мрси, компликује), а онда и другостепени – замрша-
тељство. у питању је стилски маркирана лексема, индивидуализам.  

кук-ач (1972: 71–72) – суфикс -ач је веома продуктиван суфикс, који нај-
чешће долази уз глаголске основе. то је и овде случај. ове именице су нај-
чешће nomina agentis. у тексту стоји: Кукачи су дечаци који кукају, а кукаче 
девојчице. иако је настала према продуктивном моделу, реч је изразито не-
обична и маркирана. Лексеме кукач и кукача наведене су у речнику (рсј: 
611), а означавају: (а) ‘гвоздену шипку која служи за превлачење или ски-
дање црепуља, лонаца, бакрача и сл., за подстицање ватре и др.’; (б) ‘уопште 
шипку, мотку или сл. предмет с куком који служи за различите намене’. 
дакле, у причи м. стефановић лексеме кукач и кукача представљају ново-
настале речи које су творбено повезане с глаголом кукати, а не с имени-
цом кука (с овом речју повезане су по звуковном саставу).   

ливад-ар5 (1972: 52) – ова именица настала је према продуктивном твор-
беном моделу о грађењу именица nomina agentis. реч је забележена у рмс 
(iii, 199), у значењу ‘чувар ливаде, пољак; који се бави радом на ливади, који 
се бави ливадарством’. у том значењу користи се и код м. стефановић. 
Лексема је стилски маркирана јер се ради о нефреквентној речи. као сино-
ним јавља се и лексеме пољар (нпр. пољар лијану роману Бранка ћопића).

нашушурен-ост (1972: 49) – речник бележи глагол нашушурити, у значењу: 
(1) ‘подићи (уздићи косу) тако да стрши’; (2) ‘много, богато набрати (одећу, 
тканину) тако да делује надувено’ (рсј: 1198). именица нашушуреност је 
настала као другостепени дериват. стилски је маркирана и необична.

огриз-ина (1986: 56) – у рмс (iV, 10) постоји реч огризина (обично мн.), а 
означава ‘остатак од огризене, поједене људске или животињске хране’. и 
овде је заступљено то значење, али се ради о необичној и нефреквентној 
лексеми. у  причи под истоименим називом каже се да је огризина „све оно 
што се огризе”, јављају се различите семантичке реализације, при чему уз 
именицу огризина не стоји детерминатор: (1) „када влатко поједе за ужину 
свој хлеб с пекмезом и остави корицу пошто је са ње претходно олизао сав 
пекмез, та се корица може слободно назвати огризином”; (2) „када је љиља 
завршила први разред и одложила свој буквар у најмрачнији угао оставе, 
тај се буквар није могао назвати никако другачије до ли огризина”; (3) „кад 

5 ратари који раде на ливадама
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се влатко посвађа са својим друштвом из улице, они почну да се понашају 
према њему као да је огризина” (1986: 56).

одлукар-ница (1972: 32) – реч је настала према продуктивном моделу, али 
ненормативна је и речници је не бележе. може се рећи да настаје као ре-
зултат креативности у језику. ово је другостепени дериват, где од именице 
одлука имамо прво изведену именицу nomina agentis – одлукар, а онда име-
ницу изведену суфиксом -ница где се реализује основно значење места где 
се доносе одлуке. нормативна лексема била би судница.

открив-ач (1986: 10) – реч постоји у рмс као откривач (iV, 250) или от-
кривалац (iV, 250), али је стилски маркирана јер се много чешће користи 
реч проналазач.

шнајдер-ија (1972: 79) – реч је настала према продуктивном моделу изве-
деница са суфиксом -ија. шнајдерија је место где раде и живе шнајдери.

штрицка-лица6 (1972: 69) – реч је настала према глаголу штрицкати – 
сећи нешто маказама, који је забележен у рмс (Vi, 1018). реч је необична 
и стилски маркирана, те није случајно што се једна књига м. стефановић 
зове управо штрицкалице.

у посебну групу издвојили смо глаголске именице које су настале 
према продуктивном творбеном моделу: боксовање (1994: 51), бродарење 
(1986: 57), дугметање (1972: 57), кајмачење7 (1986: 75), шамшулање (1972: 74).

необичност ових лексема постигнута је тиме што су и глаголи који 
су у творбеној основи најчешће незабележени и спадају у измишљене 
речи (нпр. дугметати, кајмачити, шамшулати). иако глаголи боксова-
ти и бродарити постоје, ипак су глаголске именице стилски маркиране.

у посебну групу могу се издвојити именице које су изведене мо-
ционим суфиксима за означавање и разликовање рода код животиња: 
кенгур–кенгурица–кенгурче (1994: 30–31), ној–нојица (1994: 96), галеб–га-
лебица (1994: 97). у савременом српском језику род се код животиња ис-
казује продуктивним творбеним моделима, али се за дивље животиње 
и за животиње које не живе у нашем поднебљу најчешће само именује 
врста, обично именицом мушког рода. само се у баснама и у причама за 
децу увек изводе облици за сва три рода, што је и овде случај.

3.1.2. нове речи настале композицијом (слагањем)

брат-о-логија (1986: 54) – изразити индивидуализам у значењу ‘наука о 
браћи’. настала је према продуктивном творбеном моделу, али изразито 
експресивне вредности. речници је не бележе. постоји читаво гнездо са 
формантом логија (нпр. биологија, астрологија, нумерологија, хидрологија 
и сл.), тако да је искоришћен постојећи творбени модел. клајн сврста-
ва формант логија међу суфиксоиде који су изузетно продуктивни (klajn 
2002: 160).

6 оно што се сече маказама,  кроји и прекраја
7 кајмачење = једење кајмака; окајмачити = узети од нечега оно што је најбоље
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Заз-о-зез (1972: 42) – реч је настала као резултат креативне творбе и нема 
ни номинациону ни експресивну функцију, него искључиво шаљиву.

крај-образ (1972: 42) – реч је настала простим срастањем именица крај и 
образ у значењу ‘који је уз образ’. 

овц-о-наут (1979: 27) – овај индивидуализам је изразито маркиран. реч је 
шаљивог карактера, настала према продуктивном моделу сложеница типа 
космонаут, астронаут, па отуда и овцонаут у значењу ‘овца која лети у 
свемир’. наут је летач или путник (klajn 2002: 163).

прич-о-логија (1986: 29) – индивидуализам у значењу наука о причи, о 
причању. настала је према продуктивном творбеном моделу. истог је типа 
као братологија.

свашт-о-јед (1972: 14)–речник бележи реч сваштојед, у значењу ‘животиње 
које се хране и биљкама и животињама’ (рсј: 1198). у творбеном смислу је 
занимљива јер се може сматрати и примером за комбиновану творбу јер у 
другом делу творенице има окрњену глаголску основу (свашт-о-јед-ø ис-
тог је типа као гас-о-вод-ø).

сен-о-кош (1972: 52) – реч се наводи у рмс (V, 737) и то уз упућивање на 
лексему сенокосу значењу ‘ливада или слични простор који се коси’. ради 
се о необичној лексеми ретке употребе, али о нормативној речи.

3.1.3. творбено непрозирне речи
потреба за именовањем свега постојећег, као и склоност ка измиш-

љању необичних имена – јесу одлике развоја говора код деце. мирјана 
стефановић успева да оствари своју варијанту ових појава у дечјем гово-
ру. на пример реч питословље (1979: 114) најпре се у роману асоцијатив-
но повезује са питама, а онда се објашњава да је то наука о питањима, а 
научник који се њоме бави јесте питослов (1979: 114). 

немотивисано се појављује реч дроз-о-метар (1972: 67), као справа 
за мерење количине росе која падне. онај који много зановета јесте зано-
вет (1986: 86). појављују се речи мазитус и тазитус (1986: 61), уз шаљи-
во објашњење да су мазитуси на старогрчком мамине мазе, а тазитуси 
су татине мазе, а ради се о креативној творби и нема никакве везе са 
старогрчким осим сличности по суфиксу -ус. осми дан у недељи  зове 
се марделедутак (1994: 14), a има сличности са називима за друге дане 
само по суфиксу -ак (понедељак, уторак, четвртак, петак). ту су и називи 
за делове летеће метле (штрумцирфингерлус, керцонмунтенборф), као и 
нови називи за појмове који су именовани у језику, нпр. шуфибуса (бела 
кафа), сулимус (хлеб са бутером) и сл. (1972: 16).

3.2. стилистичка анализа
стил „у оквиру поетског дискурса представља „конкретан избор 

одређених језичких аспеката који је сам по себи нужно семантизован, 
а то значи да управо ти изабрани аспекти постају предмет перцептив-
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ног процеса као извора књижевног значења” (petković 1975: 176). стили-
стичка анализа подразумева испитивање (1) форме стилски маркираних 
јединица (стилематички аспект) и (2) функције стилема у одређеном 
књижевном тексту (стилогени аспект).8 идентификовање стилистички 
структурираних језичких јединица и укључивање контекста у тумачење 
њихове функције – омогућава да се сагледају семантичке (заправо, сти-
листичке) нијансе које су остварене у тексту.9

само по себи, одступање од стилски неутралног начина изражавања 
није довољно  да се оствари поетски (естетски) ефекат. поетски ефекат 
се може постићи „тек када у основи самих одступања лежи својеврсни 
регуларитет”, што значи да одступања не представљају „пука произвољ-
на нарушавања граматичких правила” (Birviš 1976: 615). поставља се 
проблем оправданости употребе стилематичких поступака, што посеб-
но долази до изражаја када се књижевно дело намењено деци изграђује 
као нонсенсни текст. да би нонсенсни текст имао уметничку вредност, 
потребно је да у одступањима од логичког начина изражавања „влада 
одређени логос” и да сваки стилем има одређену уметничку сврху у 
конкретном књижевном делу.

поставља се питање: у којој мери мирјана стефановић, стварајући 
нонсенсну прозу за децу, успева да осмисли оригиналан текст, а да њено 
настојање „да досегне крајње границе чудесног и нонсенсног” не доведе 
до „пренатрпаних и конфузних детаља неорганизоване садржине и сла-
бе композиције” (milinković 2010: 451–452). у нашем раду овај проблем 
се разматра на примерима именичких речи. наводимо типове стилема-
тичких поступака у којима се јављају нове именичке речи.10

3.2.1. називи уникатних или измишљених појмова
ефекат изненађења је већи уколико се нова реч односи на једин-

ствен или  измишљен појам, као у причи шта су то субоваћи, у којој се 
објашњава шта се именује овом необичном именицом:

ево шта су: субоваћи су суве буве и засада има само једна таква на свету. 
њу је влатко осушио на сунцу. а како? 
нашао је мачки мари на леђима, па је три дана држао мару на сунцу, а три 
дана дувао у буву да је осуши, [...] (1986: 83).

прича до марделедутка и натраг доноси више нових именица за 
које се не наводи на шта се односе, али се из контекста наслућује да су 
у питању делови летеће метле: штрумцирфингерлус, бурбинета, кер-
цонмунтенборф, дрангулатор, бомбонатор. на крају приче читаоцу се 

8 о појмовима стилогености и стилематичности, в. kovačević 2000: 321–323. 
9 примењена у науци о књижевности, стилистика проучава језик књижевног текста 

с обзиром на његову стваралачку улогу у целокупној структури књижевног дела” 
(lešić  2011: 71).

10 о другим типовима стилематичких поступака в. nikolić 2012.
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саопштава да је марделедутак осми дан у недељи, који не постоји, а из-
мишљен је за потребе приче (1994: 14).

у причи зарзуела списатељица успева да естетски оправда употребу 
нове речи тиме што њоме означава појаву везану за детињство многих 
дечака. реч је о „драматичној ситуацији” која настаје када дечаци у игри 
разбију прозор лоптом: 

зарзуела је страна реч  и означава позоришни комад који има само два 
чина.
како влатко изводи зарзуелу?
ево како: у првом чину влатко шутне лопту далеко, далеко, он мисли у бес-
трагију, а међутим, лопта на своју руку промени правац па скрене и те- 
тка-мицин прозор, [...].
други чин је далеко дужи и траје три месеца. три месеца влатко сваког 
јутра износи ђубре тетка-маци и купује јој новине, а она за узврат ником 
не помиње полупан прозор, [...].
и кад прођу та три месеца, завршиће се влаткова зарзуела, драма у два 
чина, без певања, са разбијањем (1972: 15).

прича одлукарница може се сматрати естетски успелим примером 
овог типа јер се  употребом нове речи сугерише одређена поента, а реч је 
семантички прозирна:

− добар дан. је л’ се овде продају одлуке?
− да, изволите.
− дајте ми молим вас једну одлуку, тако, од сто грама.
− а за коју прилику?
− не могу да се одлучим да ли да за приредбу у недељу вежем белу или 
црвену машну.
− ево, ево, само да измерим. је л’ може десет грама више?[...]
е, лепо би то било кад би се одлуке могле куповати. али, на жалост, или на 
срећу, свако мора сам да доноси своје одлуке (1972: 70−71).

3.2.2. имена атипичних јунака
за разлику од претходног типа кратких форми, где се уз именицу 

објашњава и појам на који се она односи, посебну групу чине приче у 
којима се не указује експлицитно шта се именује. једноставнији тип 
представљају приче у којима се именице односе на појмове који су име-
новани у језику одговарајућим апелативима, а у причи им сe даје вла-
стито име. типичан пример су оними Кишиклес и лорило у истоименој 
причи, који припадају ветру и лептиру (1986: 102−103).

у неким случајевима читалац остаје у недоумици шта се именује. та-
кав је оним Кукурик у истоименој причи, који се може схватити као вла- 
стито име „једног кукурикања”, чији се животни пут описује (2006: 99−103).

стилски ефекат употребе необичних властитих имена појачава се 
ако се у причи јављају и нове речи у функцији апелатива, при чему се ни 
за ониме ни за апелативе не може одредити за које јунаке или појмове 
се везују. наведени поступак онеобичавања јавља се у причи зазозез и 
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глингибеца, где осим ових необичних имена помиње и реч крунсиковац, 
којој приповедач не открива значење:

− ееееј, глингибецо, глингибеци, та куд си се загледала?
− гледам како расту крунсиковци.
− па како расту?
− е, мој зазозез, брзо расту, брзо, толико брзо да их очима не могу стићи. 
све један за другим расту и умиру, расту и умиру, расту и умиру, право 
чудо (1972: 42).

3.2.3. иста именица у функцији назива загонетног појма и имена 
јунака
у посебну групу можемо сврстати приче којима се у центру припо-

ведања налази стилски обележен назив одређеног појма (апелатив), који 
се јавља и као име јунака (оним). типичан пример налазимо у причи 
илија шамшулан, где се у функцији апелатива и онима појављује имени-
ца шамшулан, уз коју је списатељица осмислила породицу речи (шамшу-
лање, шамшуларница, шамшуларије, шамшула, шамшуланче):11

све док се илија шамшулан није родио, људи нису знали чему служи ова 
чудна реч, а и сама она осећала се сувишном. није имала другог посла 
осим да седи у речницима, [...]. успут је читала огласе по новинама. сви су 
тражили ложаче, лекаре, адвокате, оџачаре, ливце и пивце, али нико није 
расписивао конкурс за шамшулана. [...].
ускоро је илија, као велики стручњак за шамшулање, постао директор 
градске шамшуларнице у којој су се производиле шамшуларије високог 
квалитета. а једног шамшуластог дана срео је извесну љупку шамшулу 
којим се оженио. већ очекују своје прво шамшуланче (1972: 74).

у причи Кантифлас шушуренко реч нашушуреност јавља се у 
функцији апелатива, а на стилистичком плану овом именицом исти-
че се главна карактерна црта јунака (уображеност, самодопадање, са-
мољубље). са истакнутом карактерном цртом јунака усклађено је пре-
зиме шушуренко: 

па каква уображеност, понос, самодопадање, самољубље, самосвест, само-
иницијатива, самохвалисање, самониклост! и какво одсуство самокрити-
ке и каква нашушуреност у сваком погледу, правцу и смеру! (1972: 49)

мотивацију имена Кантифлас, није лако одгонетнути, мађутим, 
може се претпоставити да је списатељица инспирацију пронашла у 
дечјем доживљају неког од страних језика.12 начин на који деца до-

11 реч шамшула забележена је у рмс (Vi, 925), у значењу ‘млитав, плашљив, приглуп, 
глупав човек’.

12 страни језици представљају честу тему у прози којој м. стефановић. нпр. у причи 
страни језици објашњава како се говори на финском и шпанском језику, што доводи 
до својеврсних фоностилема: пореф графа Беографа има јефан винограф, а око њега 
фрвеће; пореш граша Београша има јешан винограш, а око њега шрвеће (1972: 15).
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живљавају стране језике може се запазити у примеру са речима мазитус 
и тазитус, о коме ће бити речи.

3.2.4. називи за појмове који нису именовани у језику
м. стефановић често даје имена појмовима који нису именовани у 

свету (и језику) одраслих, али које би, по њеном мишљењу, требало име-
новати у тексту намењеном деци. типичан пример представљају имени-
це мазитус и тазитус, које, према објашњењу датом у причи, предста-
вљају старогрчке речи: мазитус је „мамина маза”, атазитус је „татина 
маза” (1986: 61−62). ове речи представљају типичан пример дечјег сагле-
давања „механизма” помоћу којег функционише одређени страни језик.

у оквиру овог типа примера издвајају се именице кукач и кукача  у 
причи Како кука кука. списатељица полази од именице кука, преко гла-
гола кукати и именице кукавица, које постоје у српском језику, да би се у 
причи дошло до нових речи, тј. назива за дечаке и девојчице који кукају 
– кукачи и кукаче:

кука кука ку ку куку. 
кукавица птица такође кука куку, а то је зато што је постала од једне куке 
којој је израсло перје. но то је било давно, па су од тада кукавице веома 
намножиле. уз кукавицу птицу данас имамо кукавице девојчице и кука-
вице дечаке. они кукају кад их мама буди, кад их тата шаље по цигарете, 
када морају све да поједу из тањира. 
Кукачи су дечаци који кукају, а кукаче девојчице (1972: 70−71).

3.2.5. нови називи за појмове који су именовани у језику
давање нових назива појмовима који већ имају назив у језику јесте 

један од стилематичких поступака у кратким прозним формама мирја-
не стефановић. тако, прича Флинци на фронцле у целини је посвећена 
стварању алтернативних речи, да их тако назовемо, за постојеће називе 
именице или изразе: шуфибуса (бела кафа), сулимус (хлеб са бутером), 
сушишун (пешкир), балаја (сапун), фицулојка (четкица за зубе), золанда 
(столица), цис (сто),  флинци (тепих), за реч фронцле није наведено зна-
чење, али је јасно а се односи на део тепиха (1972: 16).

4.	 Закључак
творбено-семантичка анализа новоскованих именица ексцерпи-

раних из романа и приповедака мирјане стефановић − доводи до сле-
дећих закључака:
(1) најзаступљеније су изведенице, што је очекивано с обзиром на 

чињеницу да је деривација најпродуктивнији творбени модел у срп-
ском језику;

(2) јавља се и знатан број сложеница које настају као резултат спајања 
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неспојивих јединица у нову реч, што доприноси онеобичавању лек-
сике;

(3) већина изведених и сложених нових речи настала је према проду-
ктивном творбеном моделу и реализује очекивана значења која се 
могу претпоставити на основу творбених модела;

(4) међу изведеним новим речима мањи се број налази у лесикограф- 
ским изворима, док већина спада у изразито стилски маркиране је-
динице или индивидуализме;

(5) списатељица је креативно искористила продуктивне творбене мо-
деле и изградила маштовиту и специфичну лексику чији се значај 
првенствено огледа у лингвостилистичкој анализи.

Лингвостилистичка анализа новоскованих именица ексцерпираних 
из прозе мирјане стефановић − доводи до следећих закључака:
(1) нове именичке речи, посматране као стилеми, у одређеним случаје-

вима учествују у стварању естетски успелог, духовитог и оригинал-
ног израза, привлачног дечјем истраживачком духу;

(2) употреба одређеног стилематичког поступка није увек мотивиса-
на, тј. није естетски оправдана, па у неким случајевима постаје сама 
себи циљ;

(3) у неким случајевима списатељица не успева да оствари довољно 
семантизоване поступке који би били укључени у укупни смисао 
уметничког текста;

(4) осим немотивисане употребе стилематичких поступака, естетским 
„недостатком” појединих поступака може се сматрати њихова нере-
гуларност, тј. одсуство правила која спецификују форму стилема;

(5) посебан естетски проблем представља изразита фреквенција ост-
варених стилематичких поступака у појединачним реченицама или 
у кратким текстовним сегментима, услед чега се читаочева пажња 
замара.

стилска функција нових речи јесте да у свет маште уведу дете оп-
терећено школским обавезама и очекивањима одраслих. употреба но-
воскованих именица у складу је с ауторкином поетичком интенцијом да 
асоцијативно повеже текстовне сегманте и да лабавим логичким конти-
нуитетом постигне утисак о преплитању јаве и сна. иако се види жеља 
списатељице да текст приближи деци и њиховом начину размишљања, 
текст је неретко оптерећен са толико нових, деци непрозирних речи, да 
се можемо и запитати да ли су приче намењене деци или одраслима.
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new noun forMS in The ProSe of MirJana STefanoViĆ 
(graMMaTicaL anD STYLiSTic anaLYSiS)

Summary
The paper presents a semantic and stylistic examination of newly derived nouns in the 

novels and short stories of mirjana stefanović. she creates new words by employing produc-
tive models of derivation or instils new meanings into existent words. The derivational and 
semantic analysis has been carried out by grouping nouns based on their derivation model, 
while further examination deals with stylistic features of these nouns. although the author 
strives to make her language accessible to children’s creative approach to language, her text is 
often encumbered with new words which children find opaque, so this approach may render 
the stories unattractive to children.

Keywords: noun forms, derivation model, children’s literature, mirjana stefanović, stylis-
tic procedure, stylistic value

примљен 31. августа 2016. године 
прихваћен 30. септембра 2016. године



80

Exploited, цртеж, 100×70 цм



81

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 81–90
претходно саопштење

811.163.41'42'367: 811.111'42'367

Славко Ж. Станојчић1

универзитет у Крагујевцу   
Филолошко-уметнички факултет 

Катедра за српски језик

оДНоС уНуТАРЈеЗИЧКИх ЗАКоНИТоСТИ 
И ВАНЈеЗИЧКИх ПРоцеСА у РАЗМАТРАњу 
феНоМеНА ЈеЗИЧКе ГЛоБАЛИЗАцИЈе – НА 

ЈеЗИЧКоМ ДеТАЉу2

рад са гледишта текстлингвистике – анализирајући неколико 
језичких детаља – разматра односе унутарјезичког и ванјезичког 
фактора у језицима који се доводе у везу са појавом процеса тзв. 
језичке глобализације. Базиран је на општелингвистичким ста-
вовима о језичким константама у учењу српског лингвисте алек-
сандра Белића и налази да је у тумачењу феномена (и пресуђи-
вању о преузимању лексике и синтаксичких конструкција) сигур-
но потребно уважавати и чињеницу сродности језика за који се 
сматра да је давалац са језиком који се сматра примаоцем, али и 
чињеницу посебности и интегритета свога језика. у оквиру по-
следњег, рад упућује и на нормативистичку активност лингвиста, 
као и на потребу систематског учења стандардног језика.

Кључне речи: језичке константе, језици у контакту, глобализа-
ција, енглески, српски, индо-европски, утицај, аутохтоност, пара-
лелизам, дискурс, номинализација, језички идентитет.

1. социолингвистички аспекти истраживања, па и они везани са 
текстлингвистиком (која у великом свом делу оперише појмовима из 
социолингвистичких истраживања) тако обухватног процеса који је у 
најуопштенијем значењу обухваћен лексемом-термином „глобализа-
ција” – нужно нас упућују на свођење њихове анализе у конкретним 
језицима, и у њима на одређене језичке дета ље у свим језичким ни-
воима (фонетско-фонолошком, морфолошком, синтаксичком и прагма-
тичком). одмах треба констатовати да је српска лингвистика, највише у 
проучавању система савременог српског књижевног језика, кроз цео XX 
век врло често анализирала остваривање неких потенцијалних процеса 
чији су термини, условно речено – х ипоними појма (па тиме и лексеме) 
„глобализација”. то се вршило – на језичком детаљу, у лексикографској 
и граматичарској пракси, а самом процес у појаве одређене језичке 
јединице у прагматици проучаваоци језика са гледишта социолингви-
стике давали су назив „европеизација” (радовановић 1996: 2). показано 

1 slstanojcic@gmail.com
2 рад је настао у оквиру пројекта 178014 „динамика структура савременог српског 

језика”, који финансира министарство просвете и науке републике србије.
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и само на једном конкретном примеру – на примеру феномена номина-
лизације, тј. употребе глаголских именица уместо глаголских облика 
реченици, ово је синтетизовано у констатацијама као што је она дата у 
прегледу исто тако синтетизованог карактера српски језик на крају века 
(ред. м. радовановић), Београд 1996, за овај феномен – у констатацији 
која гласи: „у овоме – дакле, у општој карактеристици номинализације 
као процеса, српски књижевни језик је потпуно у контексту ‘европског 
културног, односно цивилизацијског типа’... наиме најзаступљеније су 
ове структуре у функционалним стиловима правно-политичког, публи-
цистичког и научног карактера” (радовановић 1996: 137).  

2. методологија социолингвистике, па и текстлингвистике, чији – 
како смо у почетку рекли – научни апарат увелико чине и појмови (и 
термини) ове прве, у проучавању феномена глобализације, одавно се већ 
заснива на основама које је у истраживању феномена „језици у контак-
ту”, како је већ познато, најуспешније формулисао јуриел вајнрајх – са 
инсистирањем на укључивању и психолошког, и дру штвеног мо-
мента у лингвистичком приступу феномену „језици у контакту”, што 
је другим речима значило да у тумачењу појава треба узимати и битне 
екстралингвистичке факторе, оне које обично дефинише савремена со-
циолингвистика, тј. факторе друштвеног уређења, факторе односа на-
ционалних држава, факторе односа етничких група и сл. (вајнрајх 2011: 
48, 175, 336).  

од лингвиста на терену јужнословенских језика, па у њима и 
српскохрватског језика, својевремено је најдетаљније дефинисао прин-
ципе ефеката принципа „језици у контакту” рудолф филиповић. у 
својој подели „посуђивања језика” (којим термином замењује ранији тер-
мин „мијешања језика”), он разликује „посредне додире” и „непосредне 
додире” као типове контакта од којих зависе резултати, па је анализи-
рајући англицизме (а када се говори о глобализацији, увек се на првом 
месту разматра однос према енглеском језику) у двадесетак европских 
језика (нпр. чешком, француском, немачком, руском и др.) извео своје 
теоријске ставове које је примењивао у својим речницима англицизама 
у хрватском језику (а рекли бисмо и српском, кад употребимо термин 
српскохрватски језик, или српски или хрватски језик, како се то чинило 
у време настанка његових дела и како је он сâм то чинио). све њих р. 
филиповић је највише посматрао у домену „посредних додира”, а мање у 
домену „непосредних додира”3 како их је, очигледно традиционално, по-
сматрао Блумфилд код којег филиповић истиче оправданост ставова o 
резултатима култ у рне позајмице, односно распростирања, када се 
из оквира једне национално-језичке заједнице у другу такву заједницу у 

3 ове р. филиповић разматра, детаљно, на материјалу хрватских дијалеката у сад 
(в. филиповић 1991: 31–39), док англицизмима уопште, па и онима из области „по-
средног утицаја”, конкретно у српскохрватском језику посвећује књигу Anglicizmi u 
hrvatskom ili srpskom jeziku: porijeklo – razvoj – značenje, с првим делом који доноси 
анализу англицизама (засновану на његовим теоријским погледима) и другим делом 
– практичног карактера: речник англицизама (в. филиповић 1990).  
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директном контакту увозе предмети, обичаји, процеси и сл., а са њима 
и лексика (прво – терминологија) везана за њих (в. филиповић 1986: 29). 
по р. филиповићу, Блумфилд управо говори о директном у тицају, 
при чему, наравно, преовлађује тенденција примања из већег језика (фи-
липовић 1986: 28–30), било да се то – како стоји код Блумфилда – односи 
на дијалекте, било на контакте појединаца који припадају различитим 
језичким ентитетима.  управо уопштено могло би се рећи – и код фи-
липовића налазимо, и синтетизовано и на детаљној разради аспекта по-
зајмљивања међу језицима, принципе које је дотада већ формулисао Лео-
нард Блумфилд, кад у својој познатој књизи „language” пише поглавља о 
компаративном методу посматрања, о дијалекатској географији, фонет-
ским променама, флуктуацији облика, аналошким и семантичким про-
менама, о позајмљивању из међуодноса културе и међуодноса личности 
(Блумфилд 1958: 298–306, 320–345, 360–367, 398, 404–416, 429, 444–495). 

међутим, та методологија упућује нас, и кад вршимо анализе са гле-
дишта текстлингвистике, категорички – и на елементе традиционалних 
лингвистичких дисциплина. наиме, мора се полазити и од тога да по-
дударну појаву лексичких и синтаксичких јединица у (најмање) два је-
зика посматрамо не само у контексту једноставног контакта језика, који 
је интензивиран експанзијом тех нологије у томе аспекту развије-
нијих (и најразвијенијих), па тиме и надмоћнијих, у политичком смислу, 
друштава, што је данас у домену социолингвистичког истраживања је-
зика, него и у контексту који иначе проучава и тра дициона лна ком-
паративистика. а примењено на анализу појаве конкретних подудар-
них језичких јединица у два различита језика, и проучавалац у домену 
текстлингвистике закључиће да не мора баш све бити тумачено као 
резултат у тицаја једног језика на други. и то у највећем броју случајева 
– утицаја такозваних „великих” језика на такозване „мале” језике.

другим речима, и текстлингвистика у својим приступима језичким 
јединицама у реализованом (говореном или писаном) дискурсу види 
две стране: законитости формирања језичке јединице као такве (уну-
трајезичку страну) и аналогију као стимуланс појаве језичке јединице 
(ванјезичку страну). у пресеку ове две линије, у којима се јавља поду-
дарна у два језика језичка јединица, можемо наћи тачку у којој је језичка 
јединица из једног језика заправо „активна честица” која иницира на-
стајање и ширење дате јединице у другом језику. међутим то не значи да 
се добија копија „увезене” језичке јединице, него је дата језичка једини-
ца настала као резултат природе дате јединице, засноване на језичким 
мог ућностима језика у којем настаје. по учењу нашег лингвисте алек-
сандра Белића, одређен број таквих потенцијала – константа је свих 
језика, заједно са њиховом реализацијом и као са моник лих, и као оних 
насталих међу језичким у тицајима (Белић 1998: 361–364).

3. (а) на такву језичку реалност упућује и наша савремена линг-
вистика констатацијама као што је, на пример, она која каже да је већ 
„средином века, у првој половини посматраног периода 1945–1995, 
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српска лингвистика указивала [...] на потребу да граматичари измене 
оне догматске приступе реченици који су структуру клаузе типа: дели-
ти мишљење, дакле  –  ону у којој је девербативна глаголска именица 
носилац семантичког дела предикације  –  дефинисали као туђе, готово 
неграматичке за српски језик [...], и захтевали да се таква реченица ‘вер-
бализује’, тј. да се изрази само предикатом, нпр. ‘мислити исто’ или сл.”, 
те да је наша лингвистика то изводила из чињенице  да је „таква струк-
тура и  историјски потврђена као одавно уобичајена у српском језику” 
као структура која припада „језичким универзалијама европских јези-
ка” (радовановић 1996: 136).

у овоме смислу већ је и наша прва граматика XX века која у нас-
лову носи атрибут нормативности дала свој допринос модерној је-
зичкој анализи.4 она је то учинила када је у оквиру књижевнојезичке 
норме представила синтаксичке конструкције типа „слушам урнебесно 
хуктање и шумљење дивље необуздане пливе”, са глаголском имени-
цом као рематским делом реченице – као потпуно паралелне, дакле и 
равноправне са конструкцијама типа „слушам како дивља необуздана 
плива урнебесно хукти и шуми”, у којима је рема предикат са личним 
глаголским обликом (стевановић 41986: 179–180). а једнако тако, и у на-
редним периодима, на исту повезаност са ситуацијом у оквирима јези-
ка европске културе и цивилизације указују и констатације лингвиста 
о процесима номина лизације реченичног рематског дела и „модерни 
лингвисти” (радовановић 1978: 27–28, 37–130). и каснија обимнија наша 
граматика с атрибутом нормативна у наслову, издата почетком XXi 
века, кодификовала је ову номинализацију трансформативном форму-
лом при опису тзв. доп у нских к лауза наводећи као једнакозначне ти-
пове реченица тражили смо да се укине порез на књиге и тражили смо 
укидање пореза на књиге, односно при опису тзв. предикатске к лаузе 
наводећи као истозначне реченице циљ ове резолуције је да се прекину 
сукоби и циљ ове резoлуције је прекид сукоба и сличних са глаголским 
именица ма као централним делом реме (пипер–клајн 2013: 493). 

поновићемо овде оно што смо раније констатовали (в. станојчић 
2015: 81) о запажањима м. радовановића, који, наводећи трендове но-
минализације (и декомпозиције) у савременим европским језицима, ис-
тиче да се ти феномени нарочито јављају „у тзв. специјалним функцио-
налним стиловима језичког стандарда, тј. у оним његовим улогама када 
овај функционише као инструмент интелектуализованих, а, по темати-
ци, релативно уопштених и апстрактних домена језичке употребе” (ра-
довановић 1990: 54), одн. посебно истиче језичка чињеница постојања 
девербативне именице као једног од средстава реченичне кондензације, 
а даље излаже читав систем (предлошко-падежних и других) структура 
4 м. стевановић, савремени српскохрватски језик. граматички системи и књижев-

нојезичка норма. I. увод, фонетика, морфологија, научно дело, Београд, 1964, стр. 
X + 696; м. стевановић, савремени српскохрватски језик. граматички системи и 
књижевнојезичка норма. II. синтакса, научно дело, Београд, 1969, стр. X + 696 – са 
више каснијих издања у току друге половине XX века.
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чији је конституент глаголска именица са временским и каузалним зна-
чењима, али даље – са многим другим значењима (в. радовановић 1978: 
73, 99–127, 127–144), што се доказује анализом дискурса и ових конкрет-
них уџбеника. 

(б) подразумевајући под термином номинализација два значења: (1) 
творбено: „образовање именице од неке друге врсте речи” (кристал 1995: 
91, 426) и (2) синтаксичко: „претварање вербалних, глаголских структу-
ра у номиналне, именичке” (пипер–клајн 2005: 555), констатоваћемо да, 
баш у томе контексту, пада у очи дефиницијски дискурс узорка из текста 
природа iV, који се састоји само од шематског приказа у којем имамо 
само номиновање појмова које долази после уводне (граматички пуне) 
реченице:

(1)
„за сваку сировину људи су открили начин прераде, односно добијања материјала из сировине.

    сировина  –  начин долажења  –    начин     –    материјал  –  начин обраде  –  производи 
                                       до сировине             прераде                                      материјала                             

     _________  ________________  __________  ____________  ______________  _________
      стене       –       ломљење          –   глачање,     –   мермер        –     резање,        –  скулптуре, 

                                                                дробљење                                     клесање             споменици,
                                                                                                                                                грађевински

                                                                                                                                              материјали  
     _________     _______________   ___________  __________  ___________   __________

       руде       –        копање               –  топљење,    –   гвожђе        –   ковање,         –   шине, 
                                                              на високој                                 ливење                посуђе,
                                                             температури                               истезање           жица... ”

                                                                                                                      (природа iV 26–27)

– а садржи концентрацију именица из творбено-семантичке категорије 
глаголских именица, које већ по дефиницији представљају лексику чији 
је денотат „радња”, дакле – оно исто што је семантичка вредност глагола 
као класе речи.5 по томе, овакав исказ је сигурно и у сфери оне номи-
нализације коју лингвистика дефинише као трансформацију глаголских 
конструкција у именске, а која је битан чинилац изградње концизности 
дефиницијског дискурса, што би требало да буде једна од карактеристи-
ка уџбеничког језика уопште. номинализацијом се износи информација 
кључна за разумевање читавог контекста, а осим тога она представља 
синтаксички процес којим се омогућује економичност дискурса.

4. доведено у везу са појмом глоба лизација језика у оквиру фе-
номена глоба лизације, који је врло много – како пише р. Бугарски – 
„посматран и расправљан као један од најважнијих економских и поли-
тичких догађаја последњих петнаестак година” и који је „имао [...] као 

5 александар Белић у својој општој лингвистици говори о „узајамности глаголске и 
именичке речи” и, посебно у томе са компаративно-историјског аспекта, о постан-
ку глаголских именица изведених од глагола претварањем глаголске речи у именску 
„тиме што је глаголска реч, ослободивши се од временског момента, добила особине 
условно реализоване самосталне речи” (Белић 1998: 70) – именице.
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свој главни језички сигнал убрзану експанзију енглеског широм света” 
(Бугарски 2009: 15–16), морали бисмо констатовати  да се сигурно у свим 
аспектима овог процеса не могу искључити језичке константе, које 
и у морфосинтакси постоје у свим језицима.  ово, па и кад се разматра 
однос „велики” енглески језик : „мали” српски језик – утолико пре што 
у оба ова индоевропска језика морфосинтаксички системи садрже 
и глаголске личне облике, и глаголске именице, а да ове друге 
заправо у семантичко-синтаксичком аспекту реченице представљају вр-
сту кондензатора целе једне предикатске синтагме. посебно се фактор 
језичких константи не може искључити онда када је у питању оцењи-
вање њихове употребе у дискурсу многих врста (говорне и писане) ко-
муникације у конкретној језичкој заједници. на енглески језик истра-
живачи и теоретичари домена социолингвистике указују као на најре-
левантнији у процесу глобализације. Логично је, зато, извести закључак: 
у контексту законитости језика у контакту – када у два језика (у овом 
случају – енглеском и српском) евентуално нађемо и анализирамо пара-
лелно постојање оваквих једнаких морфосинтаксичких конструкција6 – 
констатоваћемо да је то и зато што припадају истој индоевропској групи 
језика. ова чињеница – не може да буде занемарљива у констатовању 
да ли је нешто оригинално, самоникло или је „позајмљено” (наравно и 
– морфологизовано по правилима језика „примаоца”) из једног језика у 
други језик. 

5. с друге стране, управо због овог последњег – сродности која 
је погодно тло и за прихватање јединица свих језичких нивоа и заме-
ну аутохтоних њима у мери која води г убљењу идентитета тзв. „ма-
лог језика” – истраживачи у домену социолингвистике указују на праву 
природу односа вишејезичности са феноменом глобализације, који је 
врло много – како пише р. Бугарски – „посматран и расправљан као је-
дан од најважнијих економских и политичких догађаја последњих пет-
наестак година” и који је „имао... као свој главни језички сигнал убрзану 
експанзију енглеског широм света” (Бугарски 2009: 15–16). наиме, овај 
аутор, анализом обимне теоријске литературе посвећене овоме односу, 
указује и на оно што назива парадоксалним управо у контексту експан-
зије енглеског језика. указује на чињеницу „да ширење енглеског за-
право подстиче вишејезичност на плану друштава и појединаца, и то у 
ситуацији у којој се укупни број језика на светском плану непрекидно 
смањује” (Бугарски 2009: 17). поредећи схватања више теоретичара (j. 
mauraisa, e. haugena, i.-j. calveta, d. singletona и других, чија дела наво-
ди у селективној библиографији), аутор дефинише и ситуацију која до-
води до опште сагласности о чињеници „да за већину људи у највећем 
броју заједница по свету није више довољан ни билингвизам (да и не го-
воримо о монолингвизму)”, да зато нова норма „било већ постојећа или 

6 циљ ове резолуције је да се  пре к ину  сукоби  :  циљ ове резoлуције је пре к и д  су-
коба ≈ The aim of this resolution is to  e nd  the conflicts : The aim of this resolution is the 
e nd  of conflicts.  
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потенцијална, предвиђа три језика за свакога, а не само један или два”, 
те да се, „пошто ће [...] један од ових обично бити енглески, ово, ,,чини 
као природан пут превазилажења тензије између превласти енглеског и 
језичке разноликости” (Бугарски 2009: 22). ово поређење ставова тео-
ретичара природно је довело аутора до закључка да је – у прагматици 
примене идеја које дата политика формулише – „неопходно [...] акције 
планирања језика подићи са нивоа националне државе, на који су досад 
биле ограничене, на интернационални ниво”, као и да ће бити „потреб-
но да се развију систематске лингвистичке геостратегије (какве још увек 
постоје тек у заметку) у сврху планирања језичке разноликости у кон-
тексту узајамне повезаности унутар општих глобализационих тенден-
ција” (Бугарски 2009: 22). 

на овим основама аутор приказује основне карактеристике европ-
ске језичке политике, као и евентуалне њене перспективе, запажајући 
да се оне налазе у домену (1) језичког образовања за грађане европе 
(Бугарски 2009: 24–25), (2) у статусу и употреби језикâ у европским ин-
ституцијама и (3) у заштити мањинских језика (Бугарски 2009: 25–33). 
објективност ауторових запажања свакако потврђују и његови закључ-
ни ставови о томе да „европа није више скуп самодовољних језика већ 
комплексан и интерактиван комуникацијски простор, снажно обеле-
жен како социјеталном тако и индивидуалном вишејезичношћу”, као и 
да је европа „највећим делом испољила свест о овој новој стварности”. 
то га је довело и до закључка да је сигурна перспектива дате језичке по-
литике заправо само она политика која ће бити заснована на уважавању 
и чувању „националних и језичких посебности, оне разноликости која 
чини драгоцени темељ интеграционих процеса” (Бугарски 2009: 33–34).

6. оваква једино реална перспектива уважавања националних по-
себности може се показати и на језичком детаљу разматраном у домену 
језика у контакт у, у једном природном систему интеркомуникације 
међу говорницима различитих језика. на пример, за српски књижевни 
језик карактеристичан је нормативан приступ по коме се непреведене 
речи и т уђа имена „не преносе[...] формалним пресловљавањем, нити 
пак пуком транскрипцијом [...], него адаптацијом, прилагођавајући их 
словенском [у овом случају српском, прим. сл. ст.] граматичком систе-
му” (правопис 2010: 160–161), који, наравно, укључује и фонетско-фоно-
лошки и морфолошки систем.  

како наведена (социолингвистичка) литература посебно говори о 
улози енглеског језика у феномену глобализације, а ми говоримо о нор-
мирању српског стандардног језика, па у томе и о примању језичких 
јединица лексичког нивоа језика са те стране, језички кодификатори у 
томе домену у извесној мери формулисали су релативно прихватљив 
став. његова формулација у свом најједноставнијем облику изнета у 
правопису мс (2010) дефинише полазиште модела прихватања енглеске 
речи у српски језик као комбинацију изговореног и написаног изворног 
облика имена (в. правопис 2010: 186–187).  
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7. ако текстингвистичким методом испитујемо ваљаност овога 
принципа, рецимо на морфофонолошком нивоу језика, наћи ћемо 
и пример да ће писац своме лику у роману7 ставити у уста реченицу: 
„почели су да опонашају начин на који говорим енглески, најпре иза 
мојих леђа [...] доследно су говорили: ‘it struck my mind’ како сам једном, 
уместо: ‘it struck me’ рекао; или единбург , уместо единборо  како име 
овог града звучи у њиховом изговору” (роман, стр. 12–13). наиме, изнеће 
– запа жање правог енглеског изговора топонима Edinborough, чији се 
графемски облик – по принципу српског правописа, поједностављено 
схваћеном, али реално заснованом  („изговарај реч како је написана”) – у 
српском изговору транспонује у единбург, природно – по аналогији са 
изговором имена немачких градова (нпр.: Wolfsburg, Hamburg, Bleiburg), 
па се тако, по правилима наших правописа – и пише. писац (= говор-
ник српског језика, изражено термином дискурс-анализе) перципирао је 
енглеско име (и такву своју перцепцију исказао дискурсом јунака свога 
романа) управо по законитости коју је филиповић дефинисао као „ре-
зултат комбинације изговора и ортографије енглеског извора”, и то ти-
пом који показује да је „у формирању ортографије англицизма судјело-
вао језик посредник” (филиповић 1990: 28–29;  филиповић 1991: 32), у 
случају наше анализе, како у њој видимо – немачки језик. 

 или ћемо, на лексичко-семантичком нивоу језика, на при-
мер, у истом роману наћи да ће енглеске именице impertinence, seduction 
(од евентуалног seductability, коју – за разлику од прве именице – ни-
сам нашао у речнику The shorter oxford english distionary on historical 
principles, i, ii, oxford, 1964), све три  у сфери терминолошке лексике ве-
зане за психологију, бити уобличене суфиксима који су у српском језику 
уобичајени за формирање апстрактних именица, тј. суфиксима -ија и 
-ост. и то по типу позајмљеница које у српски језик долазе из енглеског 
као „привидни латинизми” (радовановић 1996: 42–45, 62), дакле, у об-
лику: импертиненција (= дрскост, безобразлук), седукција (= завођење), 
седуктабилност (= заводљивост), а по правилу које је филиповић де-
финисао као тип „нулте семантичке екстензије”, при којој лексема „не 
показује никакве промјене значења у трансферу модела у англицизам” 
(филиповић 1986: 161–181, 1990: 37–41; филиповић 1991: 32). наравно, 
све то – уколико се те лексеме не преводе (на српски) када се налазе у 
дискурсу свакодневне комуникације, током реализације „обичног” раз-
говорног језика, а не у дискурсу психолога који је у ситуацији консулта-
ција са својим колегом на неком стручном састанку. дате лексеме, узете 
у оба облика, биће у оквирима норме само онда ако је њихов текстуелни 
контекст у целини у оквирима норме, то јест – ако говорник располаже 
језичком (и комуникативном) компетенцијом, а у култ у рно изгра ђе-
ној друштвеној и језичкој заједници она подразумева и познавање нор-
ме датога језика. у овоме случају – ако зна значење употребљених лексе-
ма и културни контекст у којем их употребљава.      

7 с. селенић, очеви и оци, просвета, Београд, 1985.
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8. у закључку свакако ћемо истаћи да сва ова три примера текст-
лингвистичког уочавања битних одлика реализације српског стан-
дардног језика: (а) оно са истицањем номина лизације у делатностима 
везаним за реч у друштвеним односима уопште, које  излажемо у т. 3 
под (а); (б) оно са праксом дефиницијског језика (уопште и посебно 
у уџбеничком дискурсу намењеном млађем узрасту ученика), изнето у т. 
3 под (б)  и (в) оно у уметничкој књижевности, анализирано у т. 7 – 
припадају како истра живању језичке стварности, тако и делатности 
стручњака у изградњи солидних критерија нормирања српског јези-
ка, како на језичким нивоима фонологије, морфологије, синтаксе тако и 
на лексичко-семантичком нивоу. ове две делатности – истраживачка и 
нормативистичка, од којих друга има прецизно одређене теоријске ста-
вове о слојевитости књижевног језика националне заједница уопште, па 
и српске – од посебног су значаја управо у регулисању односа у области 
језика у контакту, за који је појам глобализације и иначе логично везан 
– и по себи, али и циљно у више праваца. од њих, констатујући прав-
це циљности, посебно ћемо истаћи важност управо нормативистичке 
делатности. она – у условима наглашене (и рекло би се, заправо – врло 
помодне) англицизације, која угрожава природни развитак дискурса 
млађих генерација у духу норме која се изграђује на већ давно дефини-
саној структури српског књижевног језика – треба да има прву и основ-
ну регулаторну улогу у процесу усвајања оног језичког израза који нази-
вамо правилним. јер и увек, током реализације дискурса, морамо бити 
свесни чињенице да се стандардни језик, а тиме и правила норме, не учи 
спонтано, он се учи организовано – школским системом, од најранијег 
узраста, уколико се не жели реализација језика свести на аморфне ком-
бинације стандардног језика и језика некаквих жаргона.
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Slavko Ž. Stanojčić
The reLaTionShiP of inTraLinguiSTic ruLeS anD 

exTraLinguiSTic ProceSSeS in conSiDeraTion of The 
PhenoMenon of Language gLobaLiZaTion

Summary
analyzing several language details from a text-linguistic perspective, the paper examines 

the relations of intralinguistic and extralingustic factors in languages that are connected by the 
phenomenon of so-called language globalization. The analysis is based on general linguistic 
stances about the constants of language as presented in the doctrines of the serbian linguist 
alexander Belić, as well in theories of leonard Boolfield and uriel Weinreich. The paper finds 
that any interpretation of the said phenomenon (and evaluation about borrowing the lexis and 
syntactic constructions) demands respect of the kinship between the “giver” and “receiver” 
languages, as well as the particularity and integrity of the researcher’s language. as for the 
latter, the paper points to normative activities of linguists as well as to the need of systematic 
teaching of the standard language.

Keywords: language constants, languages in contact, globalization, english, serbian, indo-
european, influence, autochthony, parallelism, discourse, nominalization, language identity 
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фРАЗеоЛоГИЗМИ СА ЛеКСеМоМ нОга у 
СРПСКоМ И фРАНцуСКоМ НоВИНАРСКоМ 

ДИСКуРСу

у раду анализирамо фразеологизме са лексемом нога који су 
присутни у српском и француском новинарском дискурсу. наш 
циљ је да покажемо како србофони и франкофони концептуа-
лизују у својој слици света различите односе, појаве и радње које 
их окружују, а затим да објаснимо начин на који их лексикализују 
кроз идиоматске изразе с компонентом нога. корпус рада је са-
чињен од бројних примера ексцерпираних из онлајн новина, као 
што су политика, ртс, Врањске, 24sata, Блиц итд. на српском, и 
La Tribune, Le Monde, L’Usine nouvelle итд. на француском. метод 
анализе је компаративни и заснива се на упоређивању сличности 
и разлика између фразема у српском и француском, и то са семан-
тичког и лексичког становишта. закључак је да је могуће пронаћи 
еквивалентне фразеологизме (исто значење и лексички састав) у 
ова два језика, као и да је могуће променити лексички састав не-
ког од идиома, а да значење остане непромењено. са друге стране, 
постоји могућност додавања нових лексема постојећим фразео-
логизмима, када долази до сужења или проширења значења.

Кључне речи: фразеологизам, лексема нога, новинарски дис-
курс, значење, српски језик, француски језик

Увод
предмет рада су фразеологизми који у свом лексичком саставу садр-

же лексему нога, а који су заступљени у српском и француском новинар-
ском дискурсу. анализа је вршена са лексичко-семантичког становишта, 
са циљем да се истражи како говорници српског и француског језика 
у својој слици света концептуализују различите односе, појаве и радње 
које их окружују, а затим их и лексикализују кроз идиоматске изразе с 
компонентом нога. намера нам је била да испитамо да ли за дате фра-
зеологизме у српском постоје одговарајући еквиваленти у француском 
језику и да ли се као такви користе подједнако у новинама, што смо и 
потврдили кроз анализу примера. за фразеологизме који немају своје 
еквиваленте у француском пронашли смо изразе који се употребљавају 
уместо њих и упоредили слике које леже у основи творбе фразеологиза-
ма. поред тога, испитали смо да ли појединачне јединице које сачиња-

1 dragana.vuckovic@hotmail.com
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вају фразеологизам могу бити носиоци значења у целини, будући да се 
ови изрази дефинишу као устаљене језичке јединице и у домаћој и фран-
цуској литератури. 

ово истраживање је спроведено на корпусу публицистичког функ-
ционалног стила. за потребе рада одабрали смо десет фразеологизама 
који у свом лексичком саставу имају лексему нога, а употребљени су у 
наслову или у самом тексту неке вести. након ексцерпирања примера из 
српске штампе, консултовали смо одговарајући српско-француски фра-
зеолошки речник и пронашли преводе на француски језик, а затим их 
као такве тражили у француским онлајн новинама и вршили компара-
тивну анализу српских и француских фразеологизама. 

1.	 Фразеологизми,	соматизми	и	фразеологизми	у	новинарском	
дискурсу
1.1. у досадашњем проучавању и дефинисању фразеологизама, у ср-

бистичкој литератури преовладава мишљење да су то устаљене језичке 
јединице које имају универзално значење, те да се као такве могу упо-
требљавати у најразличитијим контекстима у којима добијају своје по-
себно значење. према р. драгићевић, фразеологизми (идиоми, фразео-
лошки обрти, фраземи, устаљене конструкције) јесу „устаљене језичке 
јединице које се састоје од најмање две јединице и имају јединствено зна-
чење”, код којих се „значење целине не може изводити из значења сва-
ке речи понаособ из које се састоји фразеологизам” (драгићевић 2007: 
24). у фразеологизму није могуће да једна од јединица, тј. речи која чини 
фразем, преузме значење целине. Било да у грађењу фразема учествују 
две или више речи, оне стварају окамењен скуп који даље у контексту 
функционише као једна јединствена целина, постојана и семантички 
непроменљива. ово становиште заступа и д. кристал (кристал 1999: 
134), који за овакав израз користи термин идиом и дефинише га као 
„след речи који је семантички а често и синтаксички ограничен, тако 
да оне функционишу као једна јединица”. дакле, са семантичког стано-
вишта, то су такви скупови у којима је свака од речи донекле изгубила 
своју значењску аутономност, а затим је удруживањем са другим речима 
учествовала у стварању нове јединствене значењске целине. са синтак-
сичког становишта, свака од речи у фразему задржава свој облик (нпр. 
фразем добити ноге не допушта промену у добити ногу), за разлику од 
тога што је ван ових устаљених израза дозвољена променљивост свакој 
од лексема. т. ашић (ашић 2011: 61) фразеологизме дефинише као лексе-
ме сачињене од две или више речи, које удружене, као устаљене језичке 
јединице, творе једну нову значењску целину. посебно истиче да „они 
фразеологизми који се не могу никако интерпретирати као збир неза-
висних значења линеарно поређаних речи већ се морају посматрати (и 
научити) као целина, називају се идиоми (летећи тањир, јавно мњење 
итд.)” (ашић 2011: 61). 
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и многи други лексиколози сматрају да фраземи не могу бити инди-
видуално актуализовани, те да не може доћи до замене једне речи њего-
вим синонимом или антонимом, а зашто их још зову фразеолексемама. 
тако д. мршевић радовић (мршевић радовић 1987: 12) дефинише фразе-
ме као фразеолошке скупове речи (или фразе), чија су дефинишућа обе-
лежја идиоматичност, репродуковање, чврста структура и уклапање у 
контекст. то значи да су делови од којих су састављени десемантизовани, 
односно да мењају своје значење унутар израза. отуда следи да значење 
самог израза не може бити изведено на основу његових појединачних 
значења, што управо зависи од степена лексикализованости. њихова 
чврста структура омогућава припадницима одређене говорне заједнице 
да их користе у истом облику. за ове изразе је карактеристично и то што 
функционишу и као реченични делови и уклапају се у контекст. ниједно 
од ових обележја није апсолутно важеће, већ је релативно присутно како 
код идиоматских израза, тако и код осталих јединица фразеологије (ко-
локације, дискурсне формуле и др.). 

једно другачије становиште заступа м. дешић (дешић 1984: 54), који 
уочава да је могуће пронаћи и једночлани фразем, нпр. главом – лично, сȃм. 

са друге стране, у француској литератури се овакве лексичке је-
динице дефинишу као идиоматски изрази2, и њих треба разликовати 
од слободних синтагматских структура (поповић 2009: 96). за њихово 
разграничавање неопходно је ослонити се на два критеријума: 1) рефе-
ренцијални и 2) синтаксички. према првом критеријуму, „идиоматски 
изрази означавају јединствен референт” (поповић 2009: 96) и посматрају 
се као фиксиране синтагме које именују једну значењску јединицу и у го-
вору функционишу исто као и просте речи (нпр. синтагма à bout de force 
(на измаку снаге) има значење épuisé (исцрпљен): il était à bout de force/ 
épuisé (био је на измаку снаге/исцрпљен)). према другом критеријуму, 
синтаксичка аутономија ових израза је веома ограничена и има „бло-
кирана комбинаторична и трансформациона својства” (поповић 2009: 
96). тако, док се у слободној структури испред директног објекта може 
наћи било који детерминант (карактеристичан за француски језик), у 
фиксираној је могуће употребити само генерички одређени члан. у слу-
чају слободне структуре, прихватљиво је рећи: Paul a pris la valise (пол 
је узео кофер), али и Paul a pris une/sa/cette valise (пол је узео један/свој/
тај кофер). насупрот томе, у идиоматском изразу Paul a pris la mouche 
(пол је уловио мушицу) у значењу Paul s’est fâché (пол се наљутио) није 
могуће заменити одређени члан la неким другим детерминантом: Paul a 
pris *une/*sa/*cette mouche (пол је уловио /*једну/*своју/*ту мушицу). та-
кође, овакве фиксиране структуре углавном не допуштају проширење 
објекта, пасивну трансформацију, прономинализацију, издвајање, рела-

2 у француској литератури присутни су и други називи за овакву лескичку структуру. 
у старијим студијама у употреби су термини gallicisme и idiotisme. e. Benveniste уво-
ди нови термин – synapsie, martinet реч synthème, pottier је означава термином lexie 
composée, а најчешће употребљиван термин је ипак expression figée (поповић 2009: 
95), односно, устаљени израз. 
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тивизавију, екстракцију, раздвајање саставних делова израза, могућност 
номинализације придева и успостављање атрибутивног односа, затим 
промену редоследа елемената који чине идиоматски израз. ту се убраја 
и лексичка фиксираност која не допушта замену неког од елемената од-
говарајућим синонимом. па ипак, овај аутор наводи да нису баш сви 
идиоматски изрази фиксирани у истом степену и да је у посебним слу-
чајевима и са извесним ограничењима могуће заменити детерминанте, 
проширити номиналну синтагму, заменити неке од речи њеним сино-
нимом и сл. (поповић 2009: 96–100). 

1.2. међу многобројним фраземима који обогаћују српски и фран-
цуски језик, има доста примера са лексемама које се односе на део тела, 
а које удружене са другим јединицама дају једно потпуно ново значење 
новонасталом идиоматском изразу. д. мршевић радовић (мршевић 
радовић 1987: 30) уочава да је „према лексичком значењу компонената 
у саставу фразеолошких јединица, које у нефразеолошкој бази мотиви-
сало фразеологизам” могућа подела на 1) оне који се односе на човека 
(његове психичке и физичке особине) и његово непосредно окружење 
(биљни и животињски свет, покућство, предмете) и 2) оне који су моти-
висани делатношћу човека као друштвене и економске јединке, његовим 
професионалним животом и понашањем. фразеологизми из прве групе, 
који се односе на човекове психичке и физичке особине, окарактериса-
ни су као соматски фразеологизми, соматски изрази или само соматиз-
ми. према речима истог аутора, соматизми јесу фразеологизми који у 
свом саставу садрже компоненту којом се именује неки део тела (глава, 
око, нога и сл.), органа или телесне течности. као такви, они углавном 
означавају човекове психичке и физичке особине. њихов карактер је 
универзалан, почивају на традиционалној симболици делова тела, ге-
стовима, мимици свакодневнице, народног веровања, традиције и праз-
новерја. треба истаћи и то да је значење фразеолошких израза у тесној 
вези са мотивацијом на основу које су настали. већина њих почива на 
илустрованој апстракцији. када је реч о деловима тела, њима се увек до-
дељује нека слика, с обзиром на то да је део тела тај који представља једну 
метафору. Будући да су настали у народној језичкој пракси, соматизми 
спадају у један од најстаријих слојева у фразеологији, па су из тог разлога 
доста заступљени у фразеолошким речницима (лексиконима) (мрше-
вић радовић 1987: 30).

1.3. увидом у корпус примећено је да се фразеологизми врло често 
употребљавају. новинари их радо користе јер су познати и њима а и ши-
рем кругу реципијената. зато су они погодни за текст вести, а посебно 
за наслове, који морају бити кратки и ефектни. улога наслова је управо 
у томе да привуче и заинтересује читаоца да прочита цео текст. зато се 
фразеологизми често могу срести и само у наслову. говорећи о овим и 
другим карактеристикама новинарског језика, м. младенов (младенов 
1980: 193) истиче да новинари често користе идиоме, тј. фразеологизме, 
како би ширем кругу корисника приближили и конкретизовали често 
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апстрактне теме из политике, привреде, науке, културе и других области. 
Будући да је реч о изразима који су универзалног значења, лако се укла-
пају у контекст и лако тумаче, што је врло важно за преношење одређе-
не поруке путем новина. њихова специфичност је у томе што су лако 
прилагодљиви новом друштвеном контексту и што се њима остварује 
посебан смисаони и стилски ефекат. са друге стране, њихова окамење-
на структура и значење, које се добија тек посматрањем фразеолошког 
израза у целини, отежава поступак буквалног превођења на неки други 
страни језик. из тог разлога је неопходно консултовати двојезични фра-
зеолошки речник и пронаћи одговарајући фразеологизам у датом језику 
(младенов 1980: 191). 

о присутности соматских фразеологизама у новинарском дискур-
су до сада је било речи, највише у хиспанским и германским студијама. 
кад је реч о романистици, ту још увек није било много истраживања, 
тако да би овај рад могао бити увод у проучавање идиоматских израза 
и њихову компаративну, српско-француску анализу. такав рад био би 
од користи преводиоцима, којима би се олакшао увид у могуће начине 
превођења ових претежно окамењених израза, чије се значење и син-
таксички састав морају добро проучити како би се нашао одговарајући 
превод са једног језика на други, и у новинарском дискурсу, а и у дру-
гим типовима дискурса.

2. Компаративна анализа корпуса
језик од којег полазимо у нашој компаративној анализи је српски 

(језик изворник), а циљни језик је француски. за предмет анализе смо 
одабрали десет најфреквентнијих фразема који у свом саставу имају лек-
сему нога и тридесет најрепрезентативнијих примера из српског и фран-
цуског новинарског дискурса. при одабиру фразема ослонили смо се на 
српско-француски речник идиома и израза Бошка милосављевића, док 
су одговарајући примери ексцерпирани из српских и француских но-
вина (онлајн издања). српске онлајн новине из којих смо ексцерпирали 
примере су: политика, ртс, Врањске, 24sata, Блиц, Sportska centralа, Alo, 
Hellomagazin, Mondo, Balkanmagazin, RTV, b92 и глас русије, док су фран-
цуске: La Tribune, Le Monde, L’Usine nouvelle, Lyon Capitale и Sud Ouest. 
вредно помена је и то да се у водећим новинама у француској попут 
L’Équipe, Le Parisien и Le Figaro, које се баве озбиљним темама у земљи а и 
шире, ретко употребљавају фразеологизми. када је реч о српским нови-
нама, готово се у свима могу наћи фразеологизми.

како бисмо што боље дочарали слике које се јављају употребом фра-
зема у ова два језика, најпре наводимо српски фразем и дајемо одгова-
рајуће примере из српских новина, а затим дајемо француске фраземе са 
истим тим значењем, а који су заступљени у француским новинама. при 
превођењу настојимо да очувамо слике које носе француски фраземи, те 
у ту сврху поједине лексеме дословно преводимо, а све са циљем исти-
цања сличности, односно разлике у лексици ова два језика. 
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2.1. ногу пред ногу
фразем ногу пред ногу (милосављевић 1994: 173) означава да се 

нешто ради врло лагано, споро. у српском језику слика која је приказа-
на односи се на споро корачање па и ми стичемо утисак као да се неко 
помера толико споро да изгледа као да иде ногу пред ногу. у францус-
ком језику би фразем са најприближнијом сликом гласио un pied3 devant 
l’autre, што би се дословце превело управо као ногу пред ногу. можемо 
уочити да се и у српском и у француском узима хипероним (пошто нога 
подразумева и њене саставне делове, укључујући стопало, и пошто се 
именица pied, n. m. може превести на српски и као нога и као стопало) 
као главни носилац значења. поред овог, у француском је могуће упо-
требити и друге фраземе са истим значењем али различитом сликом: à 
pas de tortue – корњачиним кораком; pas à pas – корак по корак; au ralenti 
– успорено. карактеристични примери су:

(1) данас, пустио сам да живот иде за мном, полако, ногу пред ногу, ужи-
вајући у ситним, свакодневним стварима – дружећи се са одабраним 
пријатељима, природом и њеним раскошним даровима испод марковог 
калета – почиње причу драгослав. (Врањске, 25. 4. 2013) 

(2) depuis 3 ans, olivier pieczonka met un pied devant l’autre. (La Tribune, 4. 7. 
2012) – срп. већ 3 године, оливер пјецонка иде ногу пред ногу. 

у истом овом значењу навешћемо још један пример који се може 
узети као еквивалент претходно поменутим фраземима:

(3) le marché interbancaire ne se dégèle qu’à pas de tortue. (La Tribune , 21. 11. 
2008) – срп. међубанкарско тржиште одмрзава се корњачиним кораком. 

у примеру 3), са намером да истакне незадовољство због спорог 
одвијања датог процеса, аутор наслова употребљава фразем којим још 
више наглашава да се „одмрзавање” тржишта одвија врло споро. 

2.2. подсекле му се ноге
други пример фразема који наводи милосављевић је подсекле му се 

ноге (милосављевић 1994: 173), што би значило да је клонуо од страха. 
међутим, приликом анализе бројних чланака, приметили смо да је у но-
винарском дискурсу заступљенији фразем одсекле му се ноге. када је реч 
о француском језику, ту нема потпуног еквивалента за овај фразем. сли-
ке се не поклапају у ова два језика када се жели указати да је неко мно-
го уплашен. дословни превод овог фразема на француски језик гласио 
би: avoir les jambes coupées, али се он не односи на страх већ значи „бити 
запрепашћен, изненађен”. ова појава је позната као „лажни пријатељи” 
и односи се на речи у различитим језицима које су сличне по форми, 
али нису сличне по значењима (ашић 2011: 192). дакле, уместо дословно 
преведеног израза, у француском се за изражавање страха користи из-
3 pied, n. m. 1. нога, стопало; стопа – прев. с. а. јовановић (јовановић 2005: 316).
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раз: être transi de peur (бити укочен/парализован од страха). најпре ћемо 
дати пример из српских новина:

(4) „када сам први пут истрчао на терен пред 80.000 људи нису ми се ноге 
одсекле, јер сам играо и у србији пред 50.000 људи. али, у немачкој је 
нешто другачије, то мора да се доживи”, каже јојић. (Mondo, 30. 5. 2014)

у овом примеру српски репрезентативац милош јојић говори 
о својим првим утисцима након утакмице коју је одиграо у немачкој. 
уместо да каже како се није уплашио од многобројне публике, он је ре-
као да му се нису ноге одсекле, па је употребом овог фразема у одричном 
облику само појачао утисак читаоцима о његовој храбрости. 

у француском језику одговарајући пример поменутог фразема би 
био: 

(5) eva est repartie, transie de peur et de douleur. (Lyon capitale, 21. 5. 2007) – 
ева је отишла, укочена од страха и боли. 

уочавамо да је ева била толико уплашена да су је страх и бол пара-
лизовали до те мере да се укочила. аутор чланка се пре определио за овај 
фразем него за лексему уплашен (фр. épeuré, effrayé). тиме што је употре-
био фразем који обухвата страх (фр. peur), он је под укоченост подвео 
и бол (фр. douleur) и на тај начин прецизирао лоше стање у којем се до-
тична ева налази. да је, са друге стране, изоставио и страх и бол, остала 
би лексема укочена/парализована (фр. transie), којом би се изразио само 
страх: eva est repartie, transie. наиме, овако употребљена (у француском 
језику), ова лексема преузима улогу фразема, те се не може дословно 
схватити да је ева физички укочена, на пример услед промаје (јер би се у 
том случају уз ову реч морало додати посебно објашњење које то нагла-
шава), већ да је реч о „укочености/парализованости од страха изазваног 
неким насилним осећањем” (колектив Ларус 2011: 1100) (наш превод). 
на тај начин долазимо до закључка да није немогуће да један део фразе-
ма носи значење целог фразема.

2.3. добити ноге
фразем добити ноге (милосављевић 1994: 173) означава да је нешто 

нестало, да је украдено. на овај начин се човекова особина кретања при-
писује стварима, које би могле да се крећу тек ако имају ноге. а пошто 
није тако, ми овај фразем декодирамо на начин да је неко други, дакле 
неки човек, узео нешто, однео га, и самим тим ми проглашавамо да је 
та ствар „добила ноге и отишла”, што је објашњиво само са апстрактног 
становишта. пример из којег се види дато објашњење је:

(6) два питона „добила ноге”, а три радника зоо врта отказ. (политика, 31. 
7. 2009)

из овог наслова у новинама сазнајемо да су два питона заправо по-
бегла из зоолошког врта и да су због тога три радника отпуштена. аутор 
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чланка је овај израз ставио под наводнике, што је и чест случај када се 
жели истаћи да је реч о пренесеном а не дословном значењу. 

уместо да ствари „добију ноге”, у француском језику „добијају кри-
ла”, па је одговарајући фразем: prendre des ailes. представа крађе и нестан-
ка ствари коју имају припадници француске говорне заједнице везује се 
за птицу и њен лет. кад упоредимо концептуализацију ове радње код 
говорника српског и француског, можемо закључити да код срба ствари 
могу да одшетају, а код француза да одлете. јачи израз је у француском 
језику, с обзиром на то да је теже наћи птицу него човека који је некуд 
отишао. у првом случају постоји тенденција да се нестала ствар никад 
више не нађе, док у другом та могућност није искључена. 

2.4. стајати на својим ногама
када се жели истаћи да се неко осамосталио, онда ће се употребити  

фразем  стајати на својим ногама (милосављевић 1994: 172):
(7) три године од када је град преузео дугове пкБ-а, овај комбинат је по-
ново стао на своје ноге. (24sata, 9. 4. 2012)

у овом примеру, комбинат који је био у дуговима није могао ни да се 
осамостали све док неко (град) није преузео ту одговорност на себе. то 
је омогућило комбинату да стекне самосталност, а да би се овом догађају 
и сличним њему придао што већи значај, новинари често употребљавају 
фразем стати на своје ноге. што се тиче француског језика, и уопште но-
винарског дискурса, не постоји одговарајући фразем са овим значењем 
и лексемом нога у свом саставу. уместо тога, главни носилац значења 
су крила: voler de ses propres ailes (летети својим сопственим крилима). 
пример би био:

(8) elle peut voler de ses propres ailes. (Sud Ouest, 15. 12. 2014) – срп. она може 
да лети својим сопственим крилима. 

из овог примера сазнајемо да она има могућност и способност да 
нешто ради сама, односно да се осамосталила. исто и за птице које лете 
својим крилима кажемо да су самосталне као и за људе који су слободни 
да нешто сами раде и одлучују независно од других људи (у овом приме-
ру фразем не треба схватити као очврснути, већ као човекову могућност 
да самостално живи/ради/дела). 

2.5. дочекати се на ноге
фразем дочекати се на ноге (милосављевић 1994: 173) се користи у 

значењу „снаћи се у незгодној ситуацији”, нпр.: 
(9) последњи отказ добио сам у вест хему, али сам се дочекао на ноге са 
свонсијем [...] (b92, 2. 11. 2012)

у примеру (9) фудбалер владимир новаковић говори о фудбалској 
каријери и објашњава како је након отказа у једном фудбалском клубу 
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почео да игра за други клуб и то му је помогло да преброди тешку 
ситуацију. иако је неочекивано добио отказ, он се дочекао на ноге, 
односно, пронашао је снагу да настави да игра и даље захваљујући 
понуди новог клуба. дакле, овај фразем се употребљава у ситуацијама 
када се жели истаћи једна велика невоља на једној страни и њено решење 
на другој. 

одговарајући француски фразем гласи: retomber sur ses pieds, који 
дословно преводимо као: дочекати се на ноге. 

(10) il n’y raconte pas à proprement parler des blagues, mais de longues histoires, 
au milieu desquelles l’âge, peut-être, le pousse à se perdre, selon la critique, et 
retombe joliment sur ses pieds.  (Le Monde, 24. 9. 2014) – срп. право речено, он 
ту не говори о шалама, већ о дугим причама, у којим га, по мишљењу кри-
тике, можда године терају да се изгуби и да се дочека на ноге.

дакле, у оба језика реч је о истој слици коју имају говорници у својој 
концептуализацији света приликом изговарања овог фразема – неко се 
успео снаћи у незгодној ситуацији. из француског примера закључујемо 
да критика није била благонаклона према писцу, те да се он „губио”, 
„тражио” и на крају поново вратио на прави пут писања.

2.6. сврачије ноге
уколико желимо да истакнемо да неко има нечитак рукопис употре-

бићемо идиоматски израз сврачије ноге (милосављевић 1994: 173). слика 
која нам се намеће је да сврака својим малим ногама „шкраба” ситна сло-
ва по папиру која је тешко прочитати. на пример:

(11) са рукописом као сврачије ноге, овај писар би у краљевини радио неке 
друге послове – рецимо, појио коње. (Блиц, 18. 5. 2011) 

у српском језику се за нечитак рукопис каже и швракопис. са дру-
ге стране, у француском језику се уместо швракописа, тј. сврачијих ногу, 
користи фразем мачји рукопис: une écriture de chat. према речнику Le Tré-
sor de la langue française informatisé (тЛфи 1996), писати као мачка значи 
„писати ситним словима тако да се тешко могу прочитати” (наш превод). 
изворно, овај израз долази од речи greffier, што значи записничар, али и 
мачка на језику паришког жаргона. на пример:  

(12) il a une écriture de chat si bien qu’on a des difficultés à déchiffrer ses textes. 
(La Tribune, 25. 11. 2013) – има мачји рукопис тако да тешко тумачимо ње-
гове текстове.

2.7. устати на леву ногу
један од најчешћих соматизама са лексемом нога је устати на леву 

ногу (милосављевић 1994: 174). он се може чути често у свакодневном 
говору, док се у новинама употребљава углавном у забавним и спорт-
ским рубрикама, као и у хороскопима, а изражава нечије нерасполо-
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жење. тако је познати српски тенисер јанко типсаревић  прокоментари-
сао свој губитак у медијима: 

(13) а данас сам изгледа „устао на леву ногу” и ништа нисам могао да пого-
дим, рекао је типсаревић. (Sportska centrala, 7. 3. 2009)

када је реч о француском језику, могуће је наћи еквивалент: se lever 
du pied gauche – устати на леву ногу. нпр.

(14) en effet, si vous avez passé une mauvaise nuit ou si vous vous êtes levé du pied 
gauche, la pire chose que vous pouvez faire est de vous lancer dans une journée 
de trading. (La Tribune, 8. 7. 2014) – срп. заправо, ако сте лоше провели ноћ 
или сте устали на леву ногу, најгора ствар коју можете учинити је да се 
упустите у дан када се тргује на берзи.

и у једном и у другом језику слике су исте, фразем означава да дан 
почињемо лошим расположењем. очито је да је у овом случају реч о 
празноверју, а не научно доказаној тврдњи. па ипак, негативна конота-
ција везана за леву страну није се изгубила до данас. 

2.8. од малих ногу
фразем од малих ногу (милосављевић 1994: 173) се такође чес-

то употребљава и тумачи се као временски период који почиње још од 
детињства. 

(15) хуманост се учи од малих ногу. (политика, 6. 5. 2013)

(16) les filles sont depuis leur plus tendre enfance incitées à se marier et à avoir – 
beaucoup – d’enfants. (Le Monde, 20. 3. 2012) срп. девојке су од свог раног 
детињства наговаране да се удају и да имају – много – деце.

као што се може приметити, у француском језику се користи лексе-
ма детињство да би се описало управо оно сâмо, док у српском ту уло-
гу преузима метафора од малих ногу, кореферирајући на исту слику као 
и у француском језику. мале ноге асоцирају на мало дете, а оно на де-
тињство. разлика је у поимању раног детињства код говорника српског, 
односно француског језика. 

2.9. једном ногом у гробу
Бити на самрти се и у српском и француском казује на исти начин: 

бити једном ногом у гробу (милосављевић 1994: 173) и avoir un pied dans 
la tombe (дословно: имати једну ногу у гробу, тј. бити једном ногом у 
гробу). и у овом случају се у француском употребљава лексема нога, с 
тим што се у српском употребљава глагол бити, а у француском имати. 
карактеристичан пример за српски језик: 

(17) Легендарни Лу рид био једном ногом у гробу, спасила га операција. 
(24sata, 1. 6. 2013)
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у овом примеру реч је о Лу риду који је био на самрти и који се спа-
сио захваљујући операцији. овим фраземом се појачава напетост ситу-
ације и истиче се да би без операције преминуо. када се употреби овај 
фразем, ствара се јача слика него када би се рекло: „Легендарни Лу рид је 
био на самрти, спасила га операција”. стварајући слику са једном ногом 
у гробу, имамо утисак да је тог човека само корак делио од гроба, а онда 
се „извукао” и преживео. са друге стране, када кажемо за неког да је на 
самрти, ми га обично замишљамо болесног и у постељи, што је ублажена 
слика у односу на ову коју пружа фразеологизам. 

међутим, поред тога што се овим фраземом може наговестити смрт 
неког човека, такође је могуће означити престанак рада неког клуба, по-
пут фудбалског клуба реал:

(18) реал једном ногом у гробу. (Alo.rs, arhiv)

у овом примеру кратак наслов чланка има за циљ да укаже на мо-
гући крах великог спортског клуба реал, као и да заинтересује читаоце 
да се детаљније упуте у даљем тексту. 

један од примера на француском је:
(19) elle promet des bénéfices exceptionnels aux compagnies déjà en bonne santé 
et un bol d’oxygène salvateur à celles qui avaient un pied dans la tombe.  (La 
Tribune, 1. 12. 2014) – срп. она обећава посебне приходе друштвима која 
су већ доброг здравственог стања и кисеоник за спас онима који су имали 
једну ногу у гробу (били једном ногом у гробу). 

видимо да је слика слична у ова два језика, као и да овај дослован 
превод није најсрећније изведен ако се дословно преведе глаголом avoir 
(имати). слика у француском указује на лоше здравствено стање људи, 
а аутор чланка на ироничан начин говори о „доброчинитељима” који ће 
људима на самрти поклонити кисеоник. тиме истиче контраст између 
поклона онима који су здрави и онима који су болесни. 

2.10. на стакленим / глиненим ногама
најучесталији фразем у српској штампи је на стакленим ногама 

(милосављевић 1994: 172), који као и фразем на глиненим ногама означа-
ва нешто или некога који стоји несигурно. он се употребљава у најраз-
личитијим ситуацијама које описују нестабилност, најчешће неке фирме 
или односа међу људима. 

(20) стандард просечног становника србије стоји на „стакленим ногама”. 
(ртс, 18. 12. 2012)

(21) португалска влада на стакленим ногама. (Mondo, 3. 7. 2013)

(22) хемија на стакленим ногама. (Блиц, 13. 3. 2010)

(23) кристијано роналдо и ирина шајк: веза на стакленим ногама. 
(Hellomagazin, 29. 4. 2013)
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(24) планирани нафтовод на стакленим ногама. (Balkanmagazin, 24. 4. 
2013)

(25) индустрија стакла у панчеву већ годинама је на стакленим ногама, 
будућност једне од најстаријих фабрика после пет пропалих тендера и две 
неуспеле аукције потпуно је неизвесна. (RTV, 21. 9. 2010)

(26) градски превоз у Београду је на стакленим ногама, а да оне клецају, 
потврђују све веће гужве у возилима која су такође проређена, пишу но-
вости. (b92, 16. 5. 2013)

ови и још многи други примери из српске штампе сведоче о 
фреквентности употребе фразема на стакленим ногама. као што се 
може уочити, примери (20)–(24) јесу наслови након којих следи прича 
која објашњава употребљени фразем. на основу наслова ми одмах саз-
најемо да је реч о некој несигурности, о неком краху, било да је у питању 
нека фирма, влада или је реч о животним приликама у којима се човек 
може наћи. са друге стране, примери (25) и (26) су извучени из конте-
кста у којем су употребљени. у свим тим случајевима реч је о нестабил-
ном положају, који се може посматрати као последица која је заједничка 
за све, док се узроци који до њих доводе битно разликују. 

у француском језику се у овом значењу употребљава фразем са 
лексемом глина или вретено: être sur des pieds d’argile – бити на глине-
ним ногама (стопалима) и avoir des jambes de fuseau – имати витке ноге. 
фреквентнији је ипак други фразем, док се први више употребљава 
са извесним модификацијама и додавањем лексеме колос4. пример из 
француске штампе преузет је из једног упечатљивог наслова:

(27) Pieds d’argile – en pologne, la sculpture d’un soldat soviétique violeur énerve 
moscou. (Le Monde, 17. 3. 2013) – срп. глинене ноге – у пољској, скулптура 
једног совјетског војника насилника нервира московљане. 

већ из самог фразема можемо закључити да је реч о некој нестабил-
ности, а у даљем тексту читамо да је реч о скулптури која је изазвала 
велико незадовољство код московљана. одатле сазнајемо да је њихов 
став према овом уметничком делу негативан и да постоји могућност да 
ће је уклонити.

интересантан податак до којег смо дошли приликом анализирања 
фразема у српској и француској штампи је да се у српском усталио један 
нови фразем са соматизмом нога, а то је лексема колос, у одговарајућем 
фразему колос на глиненим ногама. овде је дошло до модификације 
основног значења фразема, тако де је додавањем нове лексеме заправо 
дошло до сужења значења основног фразема. овај нови облик се упо-

4 колос означава огромни кип који су становници родоса подигли у част бога сунца, 
хелиоса (шијаковић 1988: 64). то је реч грчког порекла и значи „горостасан кип, кип 
изграђен преко природне величине”. након земљотреса у којем је страдао родос, сру-
шио се и колос, који се према речима ондашњих писаца преломио у коленима, где је 
статуа била најосетљивија, те је горњи део пао на земљу. остаци од колоса су дуго били 
на истом месту, а затим су распродани. овај догађај је утицао на настанак придева ко-
лосалан и фразеологизма колос на глиненим ногама, који се данас увелико користе.
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требљава за неку ствар која на први поглед делује велико и снажно, док 
је изнутра врло слаба и крхка. то можемо уочити из следећих примера:

(28) једино је тако могуће срушити владајућу екипу која представља „коло-
са на глиненим ногама”, сматра бивша премијерка. (политика, 25. 1. 2013)

(29) разумљива је жеља русије да обнови статус суперсиле, али бојим се да 
ће русија са таквом стратегијом опет постати колос на глиненим ногама – 
рекао је шеф чешке дипломатије. (глас русије, 8. 8. 2007)

ослањајући се на претходни пример, закључили смо да форма фра-
зема није непроменљива. њој се може придодати још нека лексема, тако 
да она само обликује већ постојеће значење. у француском језику реч је 
о еквивалентном фразему un colosse au pied d’argile.

(30) „la filière aéronautique est un colosse au pied d’argile”, assure le nouveau 
patron de latécoère. (L’Usine nouvelle, 25. 4. 2014) – „ваздухопловна компа-
нија је колос на глиненим ногама”, убеђује нови газда Латекоера. 

у примеру (30) дати фразем се односи на једну моћну компанију која 
је изграђена на слабим основама, и која је само наизглед стабилна, али 
је заправо врло пољуљана и у сваком тренутку може доћи до њеног кра-
ха. отуда следи да је значење фразеологизма бити на глиненим ногама 
с једне стране сужено, јер означава само нестабилност, а са друге упот-
пуњено употребом нове лексеме – колос. дакле, промена је настала и на 
лексичком и на семантичком плану.

Закључак
анализирајући фразеологизме са лексемом нога који су заступљени 

у српском и француском новинарском дискурсу, дошли смо до неколико 
важних закључака, који се тичу њихове употребе у новинарском дис-
курсу, форме од које су сачињени и начина на који говорници српског и 
француског језика концептуализују у својој слици света различите од-
носе, појаве и радње које их окружују, те како их затим лексикализују 
кроз идиоматске изразе с компонентом нога. најпре је примећено да је 
њихова употреба у српској штампи фреквентнија у односу на францу- 
ску, јер поједине француске новине прибегавају пре конкретним речима 
него вишечланим изразима са истим значењем. то указује на озбиљност 
француске штампе и тежњу ка једноставности преношења поруке реци-
пијенту, чак иако су фраземи познати ширем кругу читалаца и њима се 
постиже посебан стилски ефекат. затим, упоредном анализом српских и 
француских фразеологизама који се појављују у онлајн новинама, уочи-
ли смо да за поједине српске примере постоје еквиваленти у француском, 
као што је случај са: срп. ногу пред ногу – фр. un pied devant l’autre; срп. 
дочекати се на ноге – фр. retomber sur ses pieds; срп. устати на леву ногу – 
фр. se lever du pied gauche. са друге стране, поједини фраземи се потпуно 
разликују по свом лексичком саставу и по значењу, нпр. срп. стати на 
своје ноге – фр. voler de ses propres ailes; срп. сврачије ноге – фр. une écriture 
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de chat; срп. добити ноге – фр. prendre des ailes. поред тога, постоје слу-
чајеви у којима један српски фразем има више одговарајућих фразема 
у француском: срп. ногу пред ногу – фр. un pied devant l’autrе (ногу пред 
ногу), à pas de tortue (корњачиним кораком), pas à pas (корак по корак), au 
ralenti (успорено). у свим овим примерима заједничко је значење, док се 
лексички састав и слике које производе поклапају само у првом од че-
тири наведена идиома на француском. са друге стране, уочена је појава 
тзв. „лажних пријатеља” међу фраземима – слични по форми, а различи-
ти по значењу – avoir les jambes coupées се не односи на страх већ, значи 
бити запрепашћен, изненађен. зато, да би избегао неадекватан превод, 
преводилац треба да консултује фразеолошки речник и уз помоћ одго-
варајућег преведеног фразеологизма пренесе смисао поруке коју носи 
фразем, а не да преводи реч по реч из датог израза.

када је реч о устаљености ових јединица, ту се уочавају три закључ-
ка: 1) један од чланова фразема може преузети значење израза у цели-
ни, 2) неки од чланова се могу заменити својим синонимима тако да 
не дође до промене значења и 3) допуштене су извесне модификације 
које подразумевају додавање нових лексема и модификовање (проши-
рење или сужење) значења фразема. иако већина лексиколога сматра 
да појединачни делови не могу бити самостални носиоци значења фра-
зеологизма у целини и да он добија значење тек када се посматрају сви 
делови од којих су састављени, ми смо пронашли пример који доказује 
супротно. реч је о француском идиому être transi de peur (срп. подсекле 
му се ноге/одсекле му се ноге) у значењу премрети од страха, где лексема 
transi, која значи укочен, такође може бити носилац истог значења. пре-
ма речима м. дешића (дешић 1984: 54), и у српском је могуће пронаћи 
једночлани фразем. такође, могуће је унети промене у састав фразема а 
да он не промени своје значење. пример су фраземи бити на стакленим 
ногама и бити на глиненим ногама. оба фразема се односе на несигур-
ност и нестабилност, тако да се лексеме стаклен и глинен могу равно- 
правно замењивати као синоними у српском језику. као трећи закљу-
чак наводимо да је фиксираност фразеологизама релативна. то значи да 
је могуће додати један елемент унутар израза или извршити варијацију 
неког од постојећег (поповић 2009: 99). такав поступак може довести до 
сужења или проширења значења целог израза, као у примеру колос на 
глиненим ногама. уметањем лексеме колос долази до модификовања зна-
чења фразема, тако да он у свим контекстима означава само оно што је 
по спољашњем изгледу снажно, а заправо је изнутра врло нестабилно.

на самом крају, а на основу свега претходно реченог о структури 
и значењима анализираних фразологизама са лексемом нога, можемо 
рећи да србофони и франкофони имају блиска поимања односа, појава 
и радњи који их окружују. потврду за ово становиште смо пронашли у 
оним фразеологизмима који поседују своје еквиваленте у ова два језика 
која су била предмет анализе – српском и француском. 
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Dragana M. Vučković
iDioMS which conTain The LexeMe LEG in The 
Serbian anD frеnch JournaLiSTic DiScourSeS

Summary
This paper presents the analysis of idioms which contain the lexeme leg. excerpts from 

serbian newspapers are compared to its french translations in order to examine how ser-
bophones and francophones conceptualize different relations, phenomena and actions from 
their environment as well as the way they lexicalize them through idioms which contain the 
lexeme leg. some of the serbian online newspapers that we used are RTS, Vranjske, 24sata, 
Blic, Politika etc., while the french ones include La Tribune, Le Monde, L’Usine nouvelle etc. 
The method of analysis is comparative and consists of finding similarities and differences be-
tween serbian and french idioms, both from semantic and lexical points of view. The obtained 
results suggest that it is possible to find equivalent idioms in both serbian and french, but also 
to change the lexemes of one idiom without changing its meaning. alternatively, there is a 
possibility of changing the content of the idiom as well as its meaning.

Keywords: idiom, lexeme leg, journalistic discourse, meaning, serbian language, french 
language  
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КоНГРуеНцИЈА По РоДу ИМеНИцА оПшТеГ 
РоДА НА фоРМАНТ -иЦа КоД ГоВоРНИКА 

СРПСКоГ ЈеЗИКА2

рад се бави конгруенцијом по роду именица општег рода на 
формант -ица када реферишу на особе мушког пола. у истражи-
вању смо користили упитник из два дела којима је испитивана 
употреба двају типова конгуенције по роду, односно процена 
природности реченичних конструкција у којима се ови типови 
конгруенције јављају. за потребе упитника је састављена листа од 
18 именица општег рода на формант -ица, које су биле подељене 
у 3 класе. задатак испитаника је био да допуне 44 реченице, од-
носно да на Ликертовој скали од 1 до 7 процене пријемчивост 136 
реченица. рађене су анализе и по испитаницима и по стимулу-
сима (f1xf2) одвојено за оба дела упитника, а подаци су обрађе-
ни статистички у програму spss. резултати добијени на основу 
одговора 156 монолингвалних говорника српског језика показују 
да се конгруенција по женском роду знатно чешће употребљава, 
те да је говорници знатно боље процењују. показало се и да при-
суство додатног детерминатора у мушком роду не утиче на већу 
употребу и бољу процену конгруенције по мушком роду. резулта-
ти указују и на релевантност поделе ових именица на групе према 
критеријуму присуства односно одсуства алтернативног морфо-
лошког средства реферисања на особе мушког пола као носиоце 
особина исказаних оваквим именицама.

Кључне речи: род именица, именице општег рода, конгруен-
ција, употреба, процена

теоријске	напомене
конгруенција је уз рекцију један од два основна вида синтаксич-

ке акомодације. она представља формално и/или семантичко прила-
гођавање граматичких облика једних синтаксичких јединица другима. 
функција конгруенције као морфосинтаксичке појаве карактеристичне 
за српски језик јесте да се њоме истакну постојећи односи семантичке 
субординације и координације, а који би постојали и када у језику не би 
било конгруенцијских правила (piper i dr. 2005: 75). конгруенција може 
бити потпуна и непотпуна. потпуна конгруенција постоји онда када 

1 milos_kosprdic@yahoo.com 
2 овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178004, под називом савремени српски језик 

– синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који финансира минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја републике србије.
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су зависни синтаксички делови граматичким обликом и граматичким 
значењем прилагођени главном делу, док се о непотпуној конгруенцији 
говори када се облик зависног дела са главним делом слаже само гра-
матичким обликом (граматичка или формална конгруенција) или само 
значењем (семантичка конгренција) (piper i dr. 2005: 75–77).

говорећи о конгруенцији по роду, у граматици српског језика 
(stanojčić, popović 2002: 295–296) дефинишу граматички род именица 
на основу типа деклинације (приметимо да су на основу овог крите-
ријума именице типа тата и деда граматичког женског рода, будући 
да припадају трећој, а-парадигми именица). они кажу да између грама-
тичког рода именица и пола њима означених особа постоји системска 
веза, али да у неким случајевима постоји неслагање између граматичког 
рода одређеног према парадигматском типу именице и природног рода 
одређеног према полу означене особе.

ивић (1960, 192–193) каже да се обележавање рода именице постиже 
на два начина: деклинационом структуром саме именице, тј. парадиг-
матским (п) моментом, и деклинационим обликом присутног детерми-
натива, тј. конгруенцијским (к) моментом.

у хрватској граматици (Barić i dr. 1995) у одређивању рода се при-
мењује синтаксички критеријум према „слагању са придјевским ријечи-
ма”, али и још два критеријума – семантички и морфолошки. тако име-
нице које означавају жива бића имају род према томе да ли се односе на 
мушко или на женско биће, с тим да овде постоје изузеци (девојче, момче), 
док се код именица које означавају „ствари или бића код којих се спол не 
зна, или није важно да се зна” род одређује према номинативном завр-
шетку, уз неке изузетке, али се овде не наводе увек и примери за њих.

код Бабића (1998) као основни критеријум при одређивању рода 
користи се управо конгруенцијски критеријум. у својој првој студији 
о конгруенцији (срочности) Бабић (1973: 202) каже да се род одређује 
парадигматски (падежном променом) и синтаксички (конгруенцијом). 
на род утиче и значење, али значење није поуздан критеријум за род, а 
према томе ни за конгруенцију: именице које означавају мушку (женску) 
особу немају обавезно мушки (женски) род, те се зато значење не може 
узети као јединствен критеријум. како за одређивање рода није увек до-
вољан ни тип парадигме, често је потребно служити се синтаксичким 
критеријумом – конгруенцијом. он додаје и да се неким именицама род 
може одредити већ по творбеном форманту – тако се именице на -ост 
мењају по и-промени, а именице на -(а)к по промени типа јелен. међу-
тим, он истиче да нису сви форманти једнозначно одређени у погледу 
рода, те се не може за све дати опште правило, већ се мора саставити 
попис на темељу проверене конгруенције.

до различитих избора у конгренцији по роду долази код оних име-
ница код којих се не слажу парадигматски тип и пол, што је могуће само 
код оних именица које припадају категорији [+живо]. овакво двојство 
избора не важи за оне именице које су „полно неутралне” (дете, штене) 
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или којима је пол невидљив, па се на оба пола реферише једном имени-
цом (ж.р. нпр. корњача, пијавица; м.р. нпр. цврчак, врабац) – оне имају 
конгруенцију према парадигматском типу (Babić 1973, стр. 202).

важно је поменути и поделу именица на оне које чине семантич-
ко језгро и на оне које припадају семантичком остатку (corbett 1991: 8). 
именице у семантичком језгру означавају жива бића, и то она код којих 
се пол и род поклапају. то су именице мушког рода које означавају особе 
мушког пола, и именице женског рода које се односе на особе женског 
пола. именице средњег рода не улазе у семантичко језгро, већ у семан-
тички остатак, а у њему су и „именице које означавају што живо али из 
неког разлога не улазе у семантичку језгру (дијете, јање, маче, сова...) и 
именице за неживо којима се род не може оправдати сполом (кућа, море, 
храст...)” (pišković 2011: 77–78).

у литератури се јавља и подела рода на неколико типова – граматич-
ки, референцијални и лексички род. Лексички род је својствен само име-
ницама које припадају семантичком језгру, док се референцијални род 
осим на именице из семантичког језгра односи и на именице за живо 
из семантичког остатка, будући да је његово својство да „идентифицира 
референта као мушко, женско, или родно неодређено/средње” (pišković 
2011: 78). именице које имају референцијални род не морају имати и 
лексички род (нпр. именице биће, особа, новорођенче, пиле...), будући 
да има именица које означавају бића чији пол људима или није важан, 
или није уочљив (pišković 2011). граматички род обележен је формом и 
конгруенцијом. дакле, само именице с лексичким родом могу у основи 
имати и мушки и женски род који је релевантно својство појединог пола. 
ако се пак деси да се пол и род не слажу – такве именице уопште и не-
мају лексички род, односно, њихов род нема значење, већ само референ-
цу – тај род је симболички.

радић (2010) наводи да су термини мушки, женски и средњи услов-
ни: „атрибутивни називи мушких особа по карактеристици која је само 
њима својствена, по правилу су уобличени као именице женског рода 
(нежења, мушкарчина); атрибутивни називи за женску особу не морају 
бити женског рода (цуретак, девојчурак); називи применљиви на одрас-
ло биће уобличавају се као именице средњег рода (женско, мушко, момче, 
девојче, пискарало)” (radić 2010: 1).

тафра (2005: 86) приказује поделу именица и по роду и по полу и 
овде издваја и именице општег рода – оне које означавају два пола, муш-
ки и женски, као што су: пијаница, пазикућа, зверокрадица, ухода, будала.

говорећи о конгруенцијским класама именица пипер (2005: 83) кон-
статује да постоје именице које имају варијантне конгруенцијске пара-
дигме, тј. да припадају једној конгруенцијској класи, али у целини или 
у појединим елементима могу припадати и некој другој класи. овде из-
дваја и именице типа варалица, за које каже да имају конгруенцију типа 
мајка, али да у једнини могу имати конгруенцију типа песник, док је она 
у множини мање уобичајена или сасвим неприхватљива.



110

Милош Ђ. Кошпрдић

као што видимо из претходног, постоји класа именица општег род 
(epicoena) које се односе на особе оба пола. ове именице немају инхе-
рентно обележје рода, и стога су неспецификоване према полу. род је 
код оваквих именица одређен контекстуалним факторима. семантички, 
именица општег рода квалификује или карактеризује особу по неком 
специфичном облику друштвеног понашања или по некој личној особи-
ни, обично негативној. у случају када реферишу на женску особу имен-
ски квалификатор уз овакве именице може бити само женског рода, док 
у случају реферисања на мушке особе, род квалификатора може бити и 
мушки и женски (herrity 1983).

Предмет	и	циљ
предмет нашег рада су именице општег рода на формант -ица. оне 

могу бити граматичког и мушког и женског рода, а могу реферисати и 
на особе мушког и на особе женског пола. у ситуацијама у којима се оне 
употребљавају као именице граматичког женског рода које реферишу 
на особе женског пола, ове именице увек конгруирају по женском роду 
(пр. та варалица; марија је велика варалица). у случају када се именице 
општег рода употребљавају нереференцијално, у смислу полне одређе-
ности референта који мора бити особа, оне могу конгруирати и по жен-
ском и по мушком роду (пр. тај/та варалица; Варалица се вратио/вра-
тила кући). када се овакве именице користе да реферишу само на особе 
мушког пола, оне такође могу конгруирати и по мушком и по женском 
роду (пр. тај/та варалица; нинослав је велики/велика варалица).

Будући да се у досадашњој литератури мало говорило о овој класи 
именица, те да су на тему конгруенције именица општег рода навођени 
примери њихове употребе у језику књижевности, и то оне старије, као 
и западне варијанте српскохрватског језика, одлучили смо се да њихову 
конгруенцију испитамо са становишта савремених говорника српског 
језика.

наш циљ је био да испитамо употребу и став према употреби (мерен 
као ниво граматичке прихватљивости тј. пријемчивости) конгруенције 
по роду код оваквих именица када су употребљене тако да реферишу на 
особу мушког пола.

Материјал	и	методе
за потребе овог истраживања формиран је упитник који је за циљ 

имао проверу употребе и процене граматичке прихватљивости два мо-
гућа типа конгруенције са именицама иначе општег рода на формант 
-ица у случају када су оне употребљене референцијално одређено као 
именице које се односе на особе мушког пола.
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Стимулуси
именице општег рода на формант -ица су сакупљане из обратног 

речника српскога језика (nikolić 2000), а потом провераване у речнику 
српскога језика матице српске (rsj 2007) и у речнику српскохрватскога 
књижевног језика матице српске (rms 1967–1976). претрагом речи ус-
тановљено је да се могу уочити барем 3 групе оваквих именица на осно-
ву тога да ли имају морфолошки пар којим се може реферисати на исту 
особу мушког пола као и одговарајућом именицом са формантом -ица.

прву групу чине оне именице општег рода на формант -ица које 
имају морфолошки пар у виду именице мушког рода са формантом -ац. 
другу групу чине оне именице које имају морфолошки парњак на фор-
мант -ло, а који је такође општег рода – у овом случају мушког и средњег. 
трећу групу чине оне именице које немају морфолошког пара тј. које 
представљају јединствен облик којим се може реферисати на одгова-
рајућу мушку особу. у свакој групи смо за потребе састављања речени-
ца у упитнику издвојили по 6 именица општег рода са формантом -ица, 
што укупно чини 18 именица, и оне су приказане у табели 1.

Табела 1. именице општег рода на формант -ица по групама

1. група 2. група 3. група
варалица варалац спавалица спавало пропалица /
кукавица кукавац сањалица сањало присталица /
луталица луталац причалица причало избеглица /
незналица незналац бубалица бубало из(ј)елица /
свезналица свезналац свађалица свађало улизица /
пијаница пијанац сумњалица сумњало удворица /

кориштењем ових именица састављен је упитник који се састојао од 
укупно 132 реченице, распоређене у два дела.

Први	део	упитника	–	употреба	конгруенције
у првом делу упитника задатак испитаника био је да допуне 44 ре-

ченице придевом из заграде. за сваку од 18 именица формирана је по 
једна реченица у којој се одговарајућа именица нашла као предикатив 
у именском копулативном предикату у презенту. да би се специфико-
вао референт мушког пола, у позицији реченичног субјекта нашла су се 
мушка имена која припадају првом деклинационом типу (кмп0, нпр. 
горан, Велибор). придев из заграде је требало допунити уз предикатив. 
придев у загради је био дат у номинативу једнине средњег рода, а не у 
(лексикографски) каноничком облику мушког рода, како се испитани-
цима не би сугерисао избор рода приликом допуњавања реченица. за 
овако формиране реченице је састављено још 18 реченица које су се од 
својих полазних разликовале у томе што су уз субјекат имале детерми-
натор у виду придева у мушком роду, будући да смо додатно желели 
да проверимо да ли његово присуство поспешује употребу и процену 
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пријемчивости конгруенције по мушком роду између центра именичке 
синтагме у предикативу (именице на -ица) и њеног детерминатора (ат-
рибута), као у примеру:

храбри марко је незасита изјелица. 
храбри марко је незасити изјелица.

на овај начин је, дакле, формирано 36 реченица (18 парова), а при-
мер једног пара изгледао је:

Бојан је ________ незналица. (тврдоглаво) 
Брзоплети Бојан је ________ незналица. (тврдоглаво)

осим ових 36 реченица, у првом делу упитника нашло се и 8 кон-
тролних реченица – оних реченица код којих постоји само једна опција 
за допуњавање (тј. један тип конгруенције именице у предикативу и 
њеног детерминтора), а које су притом структурно одговарале осталим 
реченицама, као у следећем примеру, и којима се проверавала пажња 
испитаника.

Ђорђе је ________ песник. (прослављено)

Други	део	упитника	–	скале	процена
други део упитника састојао се од 88 реченица, а задатак испитани-

ка је био да на Ликертовој скали од 1 до 7 процене њихову граматичку 
прихватљивост (1 – потпуно неадекватно; 7 – потпуно адекватно). од 
тога су 72 реченице биле састављене на основу одабраних 18 именица 
на -ица, тако што су за сваку реч биле формиране укупно по 4 речени-
це: по две реченице без детерминатора уз субјекат и по две реченице са 
детерминатором уз субјекат – једанпут са конгруенцијом у мушком роду 
и једанпут са конгруенцијом у женском роду, са детерминатором и без 
детерминатора, нпр:

Бојан је тврдоглава незналица. 
Бојан је тврдоглави незналица. 
Брзоплети Бојан је тврдоглава незналица. 
Брзоплети Бојан је тврдоглави незналица.

од преосталих 16 реченица у другом делу упитника, 8 реченица су 
била контролна питања – реченице састављене по сличном принци-
пу, али које имају само једну конгруенцијску могућност и код којих се 
очекивала оцена 7, као у примеру:

Жарко је смешни пајац.

а других 8 реченица су били дистрактори – реченице састављене по 
сличном принципу, али код којих је намерно начињена грешка у кон-
груенцији између именице у предикативу и њеног детерминатора, и код 
којих се, као код неграматичних реченица српског језика, очекивала 
оцена 1, као у примеру:

дарко је сићушна дечак.
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Процедура	упитника	и	испитаници
упитник је направљен у Google форми и дистрибуиран је путем ин-

тернета. сва питања су била обавезна и испитаник није могао да пређе 
на други део упитника док не попуни први, али ни да се врати на први 
део, након што попуни други. овим се желео избећи ефекат примовања 
у првом делу упитника одговорима из другог дела упитника, будући да 
су се у реченицама за процену налазиле обе опције од којих је испитаник 
могао да изабере једну приликом допуњавања реченица у првом делу 
упитника. у оквиру оба дела упитника реченице су биле дате насумич-
ним редоследом другачијим за сваког испитаника, како би се избегао 
евентуални ефекат примовања и ублажио ефекат увежбавања.

у истраживању је учествовало 170 испитаника и сви испитаници су 
били монолингвални (са становишта усвајања језика) говорници срп-
ског језика са подручја шумадијско-војвођанског дијалекта, узраста од 
17 до 33 године.

нацрт
у првом делу упитника прво је посматрано да ли постоји општа тен-

денција веће употребе једне конгруенције над другом. потом је рађена 
двофакторска анализа по испитаницима. зависна нумеричка варијабла 
је била сума одговора по групама за један тип конгруенције (довољно је 
као нумеричку варијаблу посматрати број јављања једног типа конгру-
енције јер су подаци за оба типа линеарно зависни будући да је сума од-
говора једне и друге конгруенције константна – једнака броју реченица), 
а фактори су били:
(1) детерминисаност, са два нивоа: без присуства детерминатора уз 

субјекат и са присуством придевског детерминатора у мушком роду 
уз субјекат

(2) група именица, са 3 нивоа: речи које имају морфолошке парњаке на 
-ац у мушком роду, речи које имају морфолошке парњаке на -ло (а 
који могу бити у два рода – мушком и средњем), и речи које немају 
морфолошке парњаке

за други део упитника – скале процене – рађена је трофакторска 
анализа по испитаницима. зависна нумеричка варијабла је био просечан 
скор на Ликертовој скали процене од 1 до 7 по групама. фактори су били:
(1) врста конгруенције, са 2 нивоа: конгруенција по мушком роду и 

конгруенција по женском роду

(2) детерминисаност, са два нивоа

(3) група именица, са 3 нивоа
подаци су статистички обрађивани кориштењем софтверског паке-

та spss 20.0.
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Резултати
за 170 испитаника, колико их је учествовало у овом истраживању, 

прво су израчунати просеци са скала процене одвојено за све контролне 
реченице и за све дистракторе. испитаници који су на дистракторима 
имали просечну оцену већу од 1 и који су за контролне реченице имали 
просечну оцену мању од 6 нису укључени у анализу. на овај начин је од-
бачено 14 испитаника. за преостале испитанике је додатно проверено да 
ли су им и одговори на контролне реченице у првом делу упитника били 
адекватни, и установљено је да је свих 156 испитаника овај задатак ура-
дило са 100% тачности. даље анализе су вршене на ових 156 испитаника.

Први	део	упитника	–	употреба	конгруенције
прво су пребројана појављивања одговора конгруенције по 

мушком и конгруенције по женском роду за сваког испитаника, 
независно од других фактора. резултати анализе су показали да 
постоји статистички значајна разлика између употребе двеју кон-
груенција (c2(17, N = 156) = 528.231, p < .001), тако што се конгруен-
ција по женском роду (M = 33.468, SD = 4.088) среће далеко чешће 
од конгруенције по мушком роду (M = 2.532, SD = 4.088).

да би се испитао утицај детерминисаности (2 нивоа) и врсте речи 
(3 нивоа) на употребу типа конгруенције по роду, израчунат је број 
појављивања конгруенције по мушком роду код сваког испитаника за 
свих 6 група (2x3). просечне вредности броја појављивања конгруенције 
по мушком роду за свих 6 група налазе се у табели 2.

Табела 2: дескриптивна статистика употребе конгруенције по мушком роду

n Min Max M SD

n_13 156 .00 6.00 .423 .923

D_1 156 .00 5.00 .436 .972

n_2 156 .00 6.00 .154 .634

D_2 156 .00 6.00 .237 .763

n_3 156 .00 5.00 .718 1.146

D_3 156 .00 5.00 .564 1.055

двофакторска anoVa за упарене узорке је показала постојање 
главног ефекта група именица (F(2, 310) = 33.124, p < .001, ηp2 = .176), 
као и одсуство ефекта детерминисаности. пост-хок анализа врста 
речи са корекцијом по Bonferroni-ју је показала да се све три групе 
3 у табели 2 ознака n се односи на реченице у којима је субјекат употребљен без де-

терминатора, а ознака d на реченице где се уз субјекат јавио детерминатор у мушком 
роду. Бројеви 1, 2 и 3 редом представљају три групе именица општег рода са форман-
том -ица описане у методологији.
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именица статистички значајно међусобно разликују, и то тако да 
се конгруенција по мушком роду најређе јавља уз оне именице на 
-ица које имају морфолошки парњак на -ло (друга група), а да се 
најчешће јавља уз оне именице на -ица којима је то и једини облик 
реферисања на мушку особу са таквом особином (трећа група). 
такође, ови резултати показују да присуство додатног детермина-
тора у мушком роду уз субјекат не утиче на употребу конгруен-
ције по мушком роду између именице на формант -ица и њеног 
детерминатора.

Други	део	упитника	–	скале	поцене
прво су израчунате просечне вредности скорова на скали процене 

за 12 група (2x2x3) за сваког испитаника, а просечне вредности по испи-
таницима се налазе у табели 3.

Табела 3: дескриптивна статистика процене конгруенције по роду

n M SD
Z4_n_1 156 6.786 .5698
M_n_1 156 2.855 1.725
Z_D_1 156 6.767 .603
M_D_1 156 2.885 1.689
Z_n_2 156 6.780 .630
M_n_2 156 2.276 1.550
Z_D_2 156 6.687 .729
M_D_2 156 2.380 1.567
Z_n_3 156 6.606 .732
M_n_3 156 3.400 1.731
Z_D_3 156 6.598 .768
M_D_3 156 3.413 1.812

трофакторска anoVa за упарене узорке по испитаницима је пока-
зала постојање ефекта типа конгруенције по роду (F(1, 155) = 771.579, p < 
.001, ηp2 = .833), као и ефекта врсте именица (F(2, 310) = 100.413, p < .001, 
ηp2 = .393), али је и интеракција између типа конгруенције и врсте речи 
достигла ниво значајности (F(2, 310) = 124.288, p < .001, ηp2 = .445).

4 z – женски род; m – мушки род.
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слика 1 упућује на постојање главног ефекта типа конгруен-
ције, тј. на то да је конгруенција по женском роду статистички зна-
чајно прихватљивија од конгруенције по мушком роду. додатно, са 
графика се наслућује постојање веће разлике међу групама имени-
ца код конгруенције по мушком роду (2) него код конгруенције по 
женском роду (1). да бисмо ово утврдили, и да бисмо пробали да 
објаснимо постојање интеракције између фактора врсте именица и 
типа конгруенције, урадили смо две двофакторске (1. фактор врста 
речи са 3 нивоа и 2. фактор детерминисаност са 2 нивоа) anoVe 
за упарене узорке – одвојено за конгруенцију по мушком роду и 
одвојено за конгруенцију по женском роду.

главни ефекат врсте речи добијен је у двофакторској anoVi и 
код конгруенције по мушком роду (F(2, 310) = 133.01, p < .001, ηp2 = 
.46) и код конгруенције по женском роду (F(2, 310) = 18.88, p < .001, 
ηp2 = .11). детерминисаност и интеракција нису досегли ниво зна-
чајности. пост-хок анализа са корекцијом по Bonferroni-ју је пока-
зала да се све три групе именица код конгруенције по мушком роду 
статистички значајно разликују, и то тако да је најниже оцењена 
друга група (M = 2.33), а највише оцењена трећа група (M = 3.41). 
код конгруенције по женском роду не постоји разлика између прве 
(M = 6.78) и друге (M = 6.73) групе, већ се само трећа група (M = 
6.60) статистички значајно разликује од њих две, али је она овде и 
најниже процењена група.

трофакторска anoVa за упарене узорке по испитаницима 
је показала и да не постоји ефекат детерминисаности, као ни ин-
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теракција детерминисаности и конгруенције нити детерминиса-
ности и врсте именица, што значи да присуство детерминатора не 
утиче на процену конгруенције по роду, што се види на слици 2.

Слика 2: график односа детерминисаности и типа конгруенције по роду

дакле, конгруенција по женском роду се процењује као значајно при-
хватљивија (M = 6.70) од конгруенције по мушком роду (м = 2.89). до-
датно, код конгруенције по женском роду се конструкције са именицама 
из прве и из друге групе приближно једнако процењују, док се конструк-
ције са именицама из треће групе процењују лошије у односу на прве 
две групе. код конгруенције по мушком роду се управо конструкције 
са именицама из треће групе процењују као најприхватљивије, а јавља 
се и разлика између процена код прве и друге групе, за разлику од кон-
струкција са конгруенцијом по женском роду (чиме се може објаснити и 
постојање статистички значајне интеракције ова два фактора). такође, 
код конгруенције по мушком роду се конструкције са детерминатором 
у мушком роду уз субјекат (M = 2.89) процењују слично конструкцијама 
без детерминатора (M = 2.84), што је случај и код конструкција са кон-
груенцијом по женском роду (упореди просечну процену конструкција 
са детерминатором и без детеминатора, редом: M = 6.68; M = 6.72).

Закључне	напомене
у овом раду смо се бавили проблемом конгруенције класе имени-

ца које се могу окарактерисати као именице општег рода. у питању су, 
дакле, именице које имају више од једног граматичког рода, а притом 
припадају семантичком језгру именица, те се могу односити и на особе 
различитих полова. сходно овоме, питање њихове конгруенције може 
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бити, са једне стране, везано за њихову нереференцијалну употребу – 
када се, дакле, не зна да ли реферишу ка особама мушког или женског 
пола, или се, са друге стране, ово питање може односити на разлику у 
конгруенцији по роду када су оне референцијално употребљене, и то 
тако да се односе на особу мушког пола (у ситуацији када реферишу ка 
особи женског пола не постоји двојба у конгруенцији).

за потребе нашег истаживања смо формирали упитник који се 
састојао из два дела, тако да је у првом делу била испитивана употре-
ба конгруенције, док се у другом делу испитивао став говорника према 
употреби конгруенцијских могућности ових именица, тј. процена гра-
матичности/природности реченичних конструкција у којима се ове кон-
груенције јављају.

за потребе упитника одабрано је 18 именица општег рода које се 
завршавају на формант -ица. Будући да смо приликом прегледања реч-
ника увидели да се неке од ових именица могу јавити и у морфолошки 
дублетном облику који је граматичког мушког рода, одлучили смо се да 
испитамо да ли постоји разлика у употреби два типа конгруенције по 
роду између оних именица које имају таквог морфолошког парњака и 
оних које га немају. детаљнијом анализом именице смо поделили у три 
групе. прву групу су чиниле оне именице на формант -ица за које су про-
нађени морфолошки дублети само у мушком граматичком роду на фор-
мант -ац (нпр. кукавица : кукавац). другу групу су чиниле оне именице 
на формант -ица које као дублетну морфолошку форму имају именице 
на формант -ло, а које су и саме по себи именице општег рода, будући 
да могу бити граматичког и мушког али и средњег рода (нпр. бубалица : 
бубало). трећу групу су чиниле оне именице на формант -ица за које није 
пронађен никакав морфолошки дублетни облик који би реферисао ка 
особама мушког пола као носиоцима особине означене тим именицама 
(нпр. удворица). такође смо желели да испитамо да ли присуство додат-
ног детерминатора у мушком роду уз субјекат, којим је кодиран рефе-
рент мушког пола именице општег рода, утиче на учесталију употребу, 
односно бољу процену конгруенције по мушком роду код ових именица.

на основу одговора 156 испитаника у првом делу упитника који је 
испитивао употребу двеју конгруенција када ове именице реферишу ка 
особама мушког пола, показали смо значајну тенденцију веће употре-
бе конгуренције по женском роду. додатном анализом се показало да 
присуство детерминатора у мушком роду не утиче на употребу конгру-
енције по мушком роду, будући да су испитаници у подједнакој мери 
користили конгруенцију по мушком роду (а самим тим и по женском 
роду) без обзира на то да ли се у реченици нашао додатни детерминатор 
у мушком роду уз субјекат или није.

резултати указују и на релевантност поделе именица општег рода 
са формантом -ица на три групе према критеријуму присуства алтерна-
тивног морфолошког средства реферисања ка особама мушког пола као 
носиоцима особина исказаних оваквим именицама. тако се конгруен-
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ција по мушком роду најређе јавља код именица на -ица које имају мор-
фолошки парњак на формант -ло, а који је и сам по себи именица општег 
рода. најучесталија употреба конгруенције по мушком роду добијена је 
код оних именица којима је формант -ица једини начин кодирања зна-
чења носиоца особина мушог пола.

у другом делу упитника, дакле код процене употребе ових двају ти-
пова конгруенције, уочено је постојање главног ефекта типа конгруен-
ције, тј. да испитаници статистички значајно боље процењују конструк-
ције у којима је употребљена конгруенција по женском роду. показало 
се и да присуство детерминатора у мушком роду не утиче на процену 
испитаника, тј. да присуство детерминтора у мушком роду није проуз-
роковало бољу процену когруенције по мушком роду, нити је његово 
одсуство довело до лошије процене код конгруенције по женском роду. 
додатно је показано да постоји и ефекат трију издвојених група ове кла-
се именица, те да се у конструкцијама са конгруенцијом по мушком роду 
најслабије процењују именице из друге групе (које имају морфолошки 
парњак на формант -ло), а најбоље именице из треће групе – оне које не-
мају морфолошки дублетно средство реферисања. овакви резултати су 
конзистентни са анализом о употреби из првог дела упитника.

уочено је и да се ефекат различитих група именица јавља и у про-
цени конгруенције по женском роду, с тим да овде не постоји међусобна 
разлика између оних група именица које имају алтернативно морфо-
лошко средство реферисања ка особама мушког пола као носиоцима 
особине исказане оваквим именицама. статистички значајна разлика 
код процене конгруенције по женском роду је уочена само у процени 
именица из треће групе у односу на процене именица из других двеју 
група. прецизније, код конгруенције по женском роду, слично се про-
цењују оне две групе именица које би могле стајати у опозицији према 
трећој групи управо према критеријуму присуства односно одсуства ал-
тернативног морфолошког начина реферисања ка истим особама муш-
ког пола. а како се, за разлику од процене код конгруенције по мушком 
роду, где се именице из треће групе најбоље процењују, код конгруенције 
по женском роду ове именице најслабије процењују, не чуди чињеница 
што не постоји значајна разлика у процени испитаника између прве две 
групе (које обе имају алтернативно морфолошко средство, само исказа-
но другим формантом: -ац /-ло), јер је ту у питању тананија дистинкција 
од оне која постоји између њих узев у целости и именица из треће групе, 
и то управо у конгруенцијском типу (по женском роду) коме говорници 
дају значајну предност приликом процене.

додатно можемо приметити да се, бар када је у питању једнина, код 
именица општег рода на формант -ица у родно референцијалној муш-
ким полом спецификованој ситуацији јавила значајна разлика у употре-
би и процени двају типова конгруенције по роду, и то у корист конгру-
енције по женском роду, дакле оне која одговара парадигматском типу 
којем и ове именице припадају.
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Miloš Košprdić
genDer agreeMenT of neuTer nounS wiTh forManT 

-ICA in The Serbian Language SPeaKerS 
Summary

This paper explores gender agreement of neuter nouns with formant –ica referring to per-
sons of male sex. We used a two-part questionnaire in the research. The first part aimed to test 
the usage of two types of gender agreement, while the second one assessed how natural the 
sentence constructions were after these types of agreement occurred. The questionnaire com-
prised a list of eighteen neuter nouns with formant –ica divided into three classes. in the first 
part, participants were tasked to fill in the blanks and complete forty-four sentences, while 
in the second, they were asked to assess how natural 136 sentences sounded on a likert scale 
ranging from 1 to 7. analyses were based both on participants and stimuli (f1xf2) for each 
questionnaire part separately and the data was statistically processed in spss. The results ob-
tained from 156 monolingual speakers of serbian show that agreement is significantly more 
frequent in feminine forms, which is why speakers assess it better. furthermore, they show 
that the presence of an additional masculine determiner does not increase the frequency of 
agreement in masculine forms or conduce to better assessment. The results also highlight the 
relevance of classifying these noun groups based on the criterion of presence/absence of an 
alternative morphological reference medium for persons of male sex who possess traits ex-
pressed by these nouns.

Keywords: noun gender, neuter nouns, agreement, language usage, assessment

примљен 20. септембра 2016. године  
прихваћен 24. новембар 2016. године
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Далиборка С. Пурић1

универзитет у Крагујевцу 
учитељски факултет у ужицу

Љиљана С. Костић
универзитет у Крагујевцу 

учитељски факултет у ужицу

ВРеДНоВАње ПИСАНИх САСТАВА у фуНКцИЈИ 
уНАПРеЂИВАњА КуЛТуРе ЈеЗИЧКоГ 

ИЗРАЖАВАњА уЧеНИКА

успостављање квалитетне и сврсисходне комуникације 
крајњи је циљ културе језичког изражавања, базичне вештине це-
локупног образовања и једног од темељних вредносних чинилаца 
опште културе. развијање и неговање језичке културе у домену 
писаног изражавања представља важан задатак наставе, који се, 
између осталог остварује и вредновањем ученичких писаних са- 
става. аутори у овом раду пореде ставовe учитеља (n=273) и уче-
ника (n=257) (а) о значају вредновања садржинских, правопис-
них, граматичких, стилских и естетских категорија за унапређи-
вање културе изражавања; (б) о утицају врсте вредносних судова 
на унапређивање језичке културе ученика. резултати истражи-
вања показују да је вредновање писаних састава,  према мишљењу 
учитеља, најзначајније за унапређивање стилских вредности, док 
ученици сматрају да је усвајање и проширивање знања о грамати-
ци функција вредновања писаних састава која у највећој мери до-
приноси развијању језичког израза. учитељи и ученици слажу се 
у процени да већи значај за унапређивање културе изражавања 
има указивање на пропусте него на вредности у ученичким пи-
саним саставима. за стицање знања о језику, али и способности 
активирања тог знања у комуникацијском чину, усменом или 
писаном, највећа одговорност је на школи, односно учитељу као 
кључном чиниоцу систематског и континуираног развијања и 
неговања језичке културе. значајна пажња у настави посвећује 
се оспособљавању ученика за савлађивање употребних функција 
језика и развијање способности коришћења његових изражајних 
могућности, што резултира највишим нивоом квалитета знања, 
али се пренебрегава значај афирмативног вредновања елемената 
писаног састава, који делује мотивишуће на ученика. 

Кључне речи: култура језичког изражавања, писани састав, 
вредновање, учитељ, ученик млађег школског узраста.

1 daliborka.puric@gmail.com
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УВОД
оспособљавање ученика за правилну усмену и писану комуника-

цију стандардним језиком, као један од задатака наставе српског језика, 
остварује се и у оквиру предметног подручја културе језичког изража-
вања. стандардни језик као нормирани језички облик који у одређеној 
културно-друштвеној заједници има функцију општег инструмента 
различитих видова језичке комуникације (Šipka 2008) одликује се „бо-
гатством и степеном развоја лексике, прецизношћу семантике и сложе-
ношћу синтаксе, има културну и едукативну функцију које се заснивају 
на ортографији и граматици” (stevanović i dr. 2009: 148). функционал-
ни приступ питањима правилности и функционалности у циљу ус-
постављања квалитетне и сврсисходне комуникације у домену је култу-
ре језичког изражавања. 

језичка култура или култура језичког изражавања одређује се као 
дисциплина која омогућује појединцу да своје мисли изрази јасно, пре-
цизно, сврсисходно, изражајно, придржавајући се принципа стандард-
нојезичке норме, односно да при било ком облику формалне или нефор-
малне комуникације постигне највиши ниво језичке компетенције. у 
најширем смислу, култура језичког изражавања изједначава се са пис-
меношћу, односно способношћу читања и писања, владања стандард-
нојезичком нормом и владања у говору стилским регистром стандард-
ног језика (Šipka 2008: 93–94). обухвата познавање граматичких правила 
и лексичке норме (stanojčić i dr. 1989: 393), односно неговање језика усаг-
лашавањем сопственог израза са одредбама норме (simić 1983: 77). језич-
ка компетенција поред знања о језику подразумева и способност/вешти-
ну за употребу знања, односно комуникативну компетенцију (nikolić 
2013: 180). у том смислу, „критериј системности као основни потребно 
је комбиновати још и с критеријем сврсисходности (који подразумијева 
комуникативностилску вриједност системске језичке чињенице). тако 
би се метод нормативности, ван ортографске норме [...] могао темељи-
ти на комбинацији критерија системности и критерија сврсисходности. 
први уважава језичке, а други комуникативне и стилистичке закони-
тости” (kovačević 1996: 127). језичка култура заправо представља базич-
ну вештину за целокупно образовање чијим савлађивањем се код учени-
ка изграђује комуникативна способност диференцираног служења раз-
личитим функционалним стиловима и прављење одговарајућих избора 
у разноврсним комуникативним ситуацијама (stevanović 2013: 30). 

ПРиСтУП	ПРОБлеМУ
језичке компетенције као важно средство социјализације и под-

стицања психичког развоја у целини развијају се примањем постојећих 
језичких образаца којима се служе социјални узори. настава у том про-
цесу има значајну улогу, коју остварује непрекидним повезивањем про-
писаних наставних садржаја са социјалним и језичким окружењем уче-
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ника, у циљу развијања свести о потреби неговања и заштите стандард-
ног језика (kovačević mikić 2012: 64).  

настава културе језичког изражавања одвија се у оквиру следећих 
подручја: (а) практично усвајање и богаћење језика помоћу одгова-
рајућих језичких вежби, у циљу развијања језичког сензибилитета и ис-
казне моћи ученика; (б) савлађивање и примена ортографске норме, уз 
посебан нагласак на стилској улози правописних захтева; (в) запажање и 
коришћење изражајне моћи језика помоћу стилских вежби, чији је циљ 
јасност, сликовитост, емоционалност и сажетост казивања, али и прона-
лажење оригиналних и адекватних израза за артикулацију личних ути-
сака, доживљаја и сазнања; (г) обучавање ученика за самостално писање 
целовитих текстова различитих облика и врста (nikolić 1983: 5–7). 

остваривање задатака наставе језичке културе у домену писаног из-
ражавања ученика, што представља предмет нашег интересовања у овом 
раду, изнова актуелизује квалитет језичког израза ученика и проблем 
вредновања писаних састава,2 нарочито у функцији развоја писменос-
ти и културе језичког изражавања. писани састави као најсинтетичнији 
облик деловања у развијању културе писаног изражавања (stevanović 
2013: 34) могу недвосмислено указати на поједине ефекте овог предмет-
ног подручја. све остале врсте вежбања су у служби писања састава, 
који се сматрају „репрезентима ученичке писмености и педагошким до-
кументом о ученику” (ilić 2006: 616).

сведоци смо кризе коју преживљава култура језичког изражавања 
у најширем смислу, како у школском, тако и у ваншколском контексту 
(purić, Bojović 2016: 254–266). истраживања показују незадовољавајући 
ниво квалитета језичке културе ученика (stevanović 2013: 25), али и не-
задовољавајући ниво наставе језичке културе (janjić 2008), у којој се 
мало пажње посвећује задацима који се односе на упознавање ученика 
са стандарднојезичком нормом и оспособљавање да свој језик, говор и 
писано изражавање доведу до јасног и коректног израза (jovanović 2001: 
270). развијање језичких компетенција ученика, успех и напредовање у 
писаном изражавању требало би да буде исход, између осталог, и трај-
ног процеса вредновања ученичког писаног израза. сврха вредновања 
у овом домену може се повезати са селекцијом за наставак школовања, 
мотивацијом, усмеравањем учења, корекцијом грешака и евалуацијом 
наставе и учења (matijević 2004). 

методичари различито одређују предмет вредновања ученичких 
писаних задатака. темељно, систематично и континуирано вредновање 
за циљ има унапређивање квалитета у садржинском, језичком, стилском 
и/или правописном погледу. инструктивна делатност учитеља прили-
ком вредновања писаних састава заснива се на следећим поступцима: 
„отклањање погрешака, обележавање грешака, подсећање на језичку и 
правописну норму, упућивање на предмет и врсту допунског рада, ко-

2 иако се у наставној пракси и методичкој литератури говори о прегледању, исправљању 
и оцењивању, термин вредновање значењски обухвата све поменуте изразе.
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ментарисање поступака и вредности” (nikolić 1992: 678, 680). прегле-
дање, исправљање и вредновање писаних састава може се посматрати 
са: (а) језичког аспекта, који се односи на познавање језичке норме и 
обухвата правописне, граматичке (морфолошке, синтаксичке, творбе-
не), лексичке и стилистичке категорије, и (б) нејезичког аспекта, који се 
састоји од садржинских, композиционих, интерпретативних и логичких 
категорија (nosić 2012: 96–97). вредновањем треба посматрати и обухва-
тити „важније елементе писаног комуницирања: садржајност, стилске 
особености, језичке појединости, естетски изглед” (Vučković 1993: 182). 

интересовало нас је како учитељи и ученици вреднују садржајност, 
стилске особености, правописне, граматичке појединости и естетски из-
глед писаних састава у функцији унапређивања културе језичког изра-
жавања. поред тога, испитивали смо колико значаја за развијање ком-
петенција ученика у домену језичке културе учитељи и ученици придају 
афирмативним и негативним судовима изнетим приликом вредновања 
писаних састава. поређење ставова учитеља и ученика може допринети 
усклађивању потреба и интересовања учесника у наставној комуника-
цији, померању фокуса наставе са наставних садржаја на ученика, по-
већавању мотивације за учење и, у крајњем, унапређивању ефикасности 
наставног процеса.

МетОДОлОгија	иСтРаЖиВаЊа
у циљу испитивања значаја вредновања писаног изражавања за раз-

вијање језичке културе ученика млађег школског узраста, истраживач-
ки задаци односили су се на поређење ставова учитеља и ученика (а) о 
значају вредновања садржинских, правописних, граматичких, стилских 
и естетских категорија за унапређивање културе изражавања; (б) о ути-
цају врсте вредносних судова на унапређивање језичке културе ученика. 

истраживање је засновано на примени дескриптивне методе, а 
обављено је анкетирањем. анкетним упитником затвореног типа испи-
тиван је значај: побољшања садржаја; усвајања и проширивања знања о 
правопису; усвајања и проширивања знања о граматици; унапређивања 
стилских вредности; унапређивања естетског изгледа као функција 
вредновања писаних састава за унапређивање језичке културе. истра-
живање је било анонимно, како би се избегло давање пожељних одговора.

узорак учитеља (n = 273) одабран је из популације запослених школ-
ске 2014/2015. године у основним школама у републици србији, а узорак 
ученика (n = 257) из популације оних који су школске 2014/2015. године 
похађали четврти разред основне школе. узорак је одабран случајним 
избором из 25 основних школа из града Београда и 7 управних округа 
(златиборски, моравички, рашки, Колубарски, шумадијски, мачвански 
и пчињски). 

независне варијабле су: (а) године радног искуства (до 10, од 11 до 
20, од 21 до 30 и више од 30) и стручна спрема учитеља (виша и висока); 
(б) пол (дечаци и девојчице), општи успех (одличан, врло добар, добар, 
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довољан и недовољан) и оцена из српског језика ученика (одличан (5), 
врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1)).

добијени подаци обрађени су у статистичком пакету iBm spss 
statistics 20. од мера дескриптивне статистике коришћене су фреквен-
ције, аритметичка средина и стандардна девијација. од анализа које омо-
гућују статистичко закључивање коришћен је f тест и хи квадрат тест.

РеЗУлтати	иСтРаЖиВаЊа	и	ДиСКУСија

1. Вредновање писаних састава у функцији унапређивања језичке 
културе ученика

полазећи од чињенице да су активности учитеља и ученика у про-
цесу праћења, подстицања и унапређивања ученичке писмености у на-
стави и посредством наставе комплементарне и међусобно условљене, 
поредили смо њихове ставове о доприносу вредновања писаних састава 
унапређивању квалитета језичке културе ученика. од учитеља и учени-
ка тражено је да поређају понуђене функције вредновања писаних са- 
става по значају за развијање језичких компетенција ученика у домену 
културе изражавања. 

добијени резултати показују да је вредновање писаних састава, по 
мишљењу учитеља, најзначајније за унапређивање стилских вредности 
(ранг i) и усвајање и проширивање знања о граматици (ранг ii), затим 
важно је за унапређивање естетског изгледа (ранг iii), као и за усвајање 
и проширивање знања о правопису (ранг iV) (табела 1). учитељи су нај-
ниже рангирали побољшање садржаја (ранг V) као фактор вредновања у 
функцији унапређивања културе изражавања ученика. 

вредновање ученичких писаних састава, као и писање, отвара број-
не могућности за инвентивну и стваралачку примену језика. пошто 
„нема ничега у језику што у посебним околностима не би имало и одго-
варајућу стилогеност” (nikolić 1983: 7), и имајући у виду да све језичке 
вежбе могу прећи у стилске, ако се уместо значења, функције и облика 
језичких јединица посматрају њихове стилске вредности (ilić 2006: 559), 
не изненађује значај који учитељи придају оспособљавању ученика у 
примењивању изражајне моћи језика, у овом случају вредновањем пи-
саних састава. 

табела 1: значај функција вредновања писаног састава за унапређивање културе 
језичког изражавања ученика по мишљењу учитеља

функције 
вредновања 1. 2. 3. 4. 5. m sd скална 

вредност ранг

правопис 79
28,9%

29
10,6%

45
16,5%

57
20,9%

63
23,1% 2,985 1,55 3,01 iV

граматика 47
17,2%

91
33,3%

45
16,5%

54
19,8%

36
13,2% 2,784 1,31 3,22 ii
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естетски 
изглед

45
16,5%

57
20,9%

78
28,6%

54
19,8%

39
14,3% 2,945 1,28 3,05 iii

стил 71
26,0%

51
18,7%

65
23,8%

61
22,3%

25
9,2% 2,699 1,32 3,30 i

садржај 31
11,4%

45
16,5

40
14,7%

47
17,2%

110
40,3% 3,586 1,44 2,41 V

анализа статистичке значајности добијених резултата у зависно- 
сти од независних варијабли које се односе на учитеља показује велику 
уједначеност ставова учитеља различите стручне спреме о значају поје-
диних функција вредновања писаног састава за унапређивање културе 
језичког изражавања ученика (табела 2). статистички значајно разли-
кују се ставови учитеља различитог радног искуства о значају функција 
вредновања које се односе на стилски, правописни, граматички и садр-
жајни аспект писаних састава за унапређивање језичке културе ученика. 

табела 2: статистичка значајност ставова учитеља о значају функција 
вредновања писаног састава за унапређивање културе језичког изражавања ученика

функције вредновања радно искуство стручна спрема

правопис f (3, 269) = 3,767
p = 0,005

f (1, 271) = 2,334
p = 0,128

граматика f (3, 269) = 2,831
p = 0,005

f (1, 271) = 2,111
p = 0,147

естетски изглед f (3, 269) = 0,235
p = 0,872

f (1, 271) = 0,003
p = 0,957

стил f (3, 269) = 6,681
p = 0,001

f (1, 271) = 1,974
p = 0,161

садржај f (3, 269) = 2,926
p = 0,005

f (1, 271) = 1,012
p = 0,315

најискуснији учитељи, односно они који у настави раде више од 30 
година највећи значај за унапређивање културе изражавања ученика 
приписују усвајању ортографске норме, док учитељи који имају између 
21 и 30 година радног искуства највећи значај придају усвајању и про-
ширивању граматичких знања. учитељи који имају више од 20 година 
радног искуства мишљења су да указивање на естетски изглед и садр-
жински аспект ученичких писаних састава више доприноси унапређи-
вању њихове језичке културе, за разлику од учитеља који у настави раде 
мање од 20 година.

према мишљењу ученика, вредновање писаних састава најзначајније 
је за усвајање и проширивање знања о граматици (ранг i), затим за уна-
пређивање естетског изгледа (ранг ii) (табела 3), док ове функције вред-
новања учитељи смештају на друго, односно треће место по важности. ус-
вајање и проширивање знања о правопису, према мишљењу ученика и учи-
теља, заузима треће место (ранг iii) у хијерархији по доприносу унапређи-
вању културе језичког изражавања. за разлику од учитеља, који сматрају 
да вредновање писаних састава у највећој мери доприноси унапређивању 
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стилских вредности, ову функцију вредновања ученици стављају тек на 
четврто место по важности (ранг iV). ученици и учитељи слажу се у про-
цени значаја побољшања садржаја (ранг V) као елемента вредновања пи-
саних састава у функцији унаређивања језичке културе ученика. 

док је за учитеље најзначајнији аспект вредновања писаних саста-
ва у функцији унапређивања културе језичког изражавања оспособља-
вање ученика за савлађивање употребних функција језика и развијање 
способности да се успешно користе његове изражајне могућности, уче-
ници у овом контексту највише вреднују језичку норму и естетски из-
глед. ставови ученика представљају одраз актуелног, а ставови учитеља 
су одраз жељеног, односно онога чему се тежи, и само наизглед су не-
усаглашени. у периоду од завршетка процеса учења читања и писања 
до завршетка основне школе граматичка и правописна норма се најин-
тензивније усваја. на овај аспект језичке културе односи се велики број 
задатака наставе, а и резултати истраживања показују да се правопис-
но, а самим тим и језичко знање ученика завршава са основном школом 
(Brborić 2004). са друге стране, учитељ као „кључни чинилац системат-
ског, континуираног и плански осмишљеног рада на развијању смисла и 
способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и пи-
сано изражавање” (purić 2014: 397) више пажње посвећује стилу, који је 
за ученике млађег школског узраста у „зони наредног развитка”, према 
теорији Л. с. виготског.   

табела 3: значај функција вредновања писаног састава за унапређивање културе 
језичког изражавања по мишљењу ученика

функције 
вредновања 1. 2. 3. 4. 5. m sd скална 

вредност ранг

правопис 86
33,5%

23
8,9%

54
21,0%

50
19,5%

44
17,1% 2,778 1,51 3,22 iii

граматика 53
20,6%

88
34,2%

75
29,2%

24
9,3%

17
6,6% 2,471 1,12 3,53 i

естетски 
изглед

67
26,1%

57
22,2%

87
33,9%

27
10,5%

19
7,4% 2,510 1,20 3,49 ii

стил 26
10,1%

59
23,0%

19
7,4%

99
38,5%

54
21,0% 3,373 1,31 2,63 iV

садржај 25
9,7%

30
11,7%

22
8,6%

57
22,2%

123
47,9% 3,868 1,38 2,13 V

ставови дечака и девојчица о значају појединих функција вредно-
вања писаног састава статистички се не разликују (табела 4). анализа 
показује значајну неуједначеност ставова ученика различитог школског 
успеха и различитог успеха из српског језика при одређивању поједи-
них функција вредновања писаног састава по важности за развијање 
језичке културе. 
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табела 4: статистичка значајност ставова ученика о значају функција 
вредновања писаног састава за унапређивање културе језичког изражавања

функције 
вредновања пол општи успех оцена из српског 

језика

правопис f (1, 255) = 0,909
p = 0,341

f (4, 252) = 0,263
p = 0,901

f (3, 253) = 0,763
p = 0,515

граматика f (1, 255) = 0,239
p = 0,626

f (4, 252) = 7,208
p = 0,001

f (3, 253) = 4,019
p = 0,001

естетски изглед f (1, 255) = 0,733
p = 0,393

f (4, 252) = 10,886
p = 0,001

f (3, 253) = 13,297
p = 0,001

стил f (1, 255) = 0,402
p = 0,527

f (4, 252) = 7,911
p = 0,001

f (3, 253) = 11,745
p = 0,001

садржај f (1, 255) = 0,257
p = 0,613

f (4, 252) = 4,179
p = 0,001

f (3, 253) = 1,343
p = 0,261

ученици који су остварили добар и довољан општи успех највећи 
допринос унапређивању њихове културе изражавања приписују ус-
вајању и проширивању знања о граматичким и стилским категоријама 
при вредновању писаних састава. вредновање естетског изгледа писа-
них састава има највећи значај за унапређивање културе изражавања, 
према мишљењу најслабијих – недовољних и најбољих – одличних уче-
ника. недовољни и врло добри ученици високо вреднују и садржај писа-
них састава као фактор који унапређује њихову језичку културу. 

ученици који из српског језика имају оцену врло добар (4) највећи 
значај за унапређивање културе изражавања приписују усвајању и про-
ширивању граматичких знања као функцији вредновања писаних са- 
става, док ученици који имају оцену добар (3) из овог наставног предме-
та сматрају да је за унапређивање језичке културе најзначајније знање 
о стилским категоријама које стичу при вредновању писаних састава. 
да је естетски изглед у писању састава оно што највише доприноси уна-
пређивању културе изражавања, сматрају ученици који из српског јези-
ка имају оцену одличан (5) и довољан (2). 

2.	 Врста	вредносних	судова	у	функцији	унапређивања	културе	
изражавања
најпродуктивнија делатност у настави писмености је „рад ученика 

на усавршавању свога текста” (nikolić 1992: 678), а указивање на вред-
ности и пропусте представља основни предуслов подстицања ученико-
вог напретка у писаном изражавању. према резултатима истраживања, 
учитељи и ученици сматрају да већи значај за унапређивање културе из-
ражавања има указивање на пропусте него на вредности у ученичким 
писаним саставима (графикон 1). то је разумљиво у образовној култури 
у којој ученик врло рано научи да се „на грешкама најбоље учи”. ова-
кав приступ може бити применљивији за остваривање задатака наставе 
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који се односе на усвајање и примену језичке норме, у односу на задатке 
који се односе на успешно служење књижевним језиком у различитим 
видовима његове употребе, као и развијање језичког сензибилитета и 
изражајних могућности ученика (Pravilnik o nastavnom programu 2006). 
указивањем на посебне вредности у писаном саставу „афирмишу се уче-
ников труд и умење, а то често има јачу подстрекачку снагу од навођења 
самих слабости” (nikolić 1992: 684). 

истицање афирмативних вредносних судова ученику омогућује 
сагледавање законитости у стицању добре писмености и проверавање 
способности њиховог остваривања у свом изразу, односно уочавања и 
образлагања у туђем (Vučković 1993: 181). према резултатима истражи-
вања, ученици више вреднују афирмативне судове од учитеља, јер по-
хвалним исказима „наставник показује да му није стало само ‘да лови 
грешке’ у задацима, што ученици прихватају као објективно и једино 
исправно поступање” (nikolić 1992: 684). 

графикон 1: ставови учитеља и ученика о утицају врсте вредносних судова на 
унапређивање језичке културе

испитивали смо утицај радног искуства и стручне спреме учитеља 
као независних варијабли на њихове ставове о утицају врсте вреднос-
них судова на унапређивање језичке културе ученика. највећи проценат 
учитеља који у настави раде од 11 до 20 година мишљења су да истицање 
пропуста у писаним саставима највише доприноси развијању језичке 
културе, док се највећи проценат оних који имају од 21 до 30 година ис-
куства опредељује за истицање добрих страна као фактор вредновања 
писаних састава у функцији унапређивања ученичког језичког израза 
(табела 5). резултати статистичке анализе (χ² = 4,177; df = 6; c = 0,653) 
показују да не постоје значајне разлике у ставовима учитеља различитог 
искуства у настави о утицају указивања на вредности и пропусте у писа-
ним саставима на унапређивање културе језичког изражавања.
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табела 5: ставови учитеља различитог радног искуства о утицају врсте вред-
носних судова на унапређивање језичке културе ученика

радно искуство вредности пропусти нисам сигуран укупно

0–10 16
28,1%

32
56,1%

9
15,8%

57
100%

11–20 20
20,8%

60
62,5%

16
16,7%

96
100%

21–30 28
31,8%

49
55,7%

11
12,5%

88
100%

више од 30 8
25,0%

17
53,1%

7
21,9%

32
100%

укупно 72
26,4%

158
57,9%

43
15,7%

273
100%

χ² = 4,177            df = 6            c = 0,653

интересантно је да скоро четвртина анкетираних учитеља који не-
мају академско образовање (10 или 22,7%) исказује несигурност у ставу о 
утицају врсте вредносних судова на унапређивање културе изражавања 
(табела 6). статистичка анализа (χ² = 1,986; df = 2; c = 0,371) показује 
да не постоје значајне разлике у ставовима учитеља различите стручне 
спреме о важности указивања на добре и лоше стране ученичких писа-
них састава у функцији развијања језичке културе. 

табела 6: ставови учитеља различите стручне спреме о утицају врсте 
вредносних судова на унапређивање језичке културе ученика

стручна спрема вредности пропусти нисам сигуран укупно

виша 10
22,7%

24
54,5%

10
22,7%

44
100%

висока 62
27,1%

134
58,5%

33
14,4%

229
100%

укупно 72
26,4%

158
57,9%

43
15,7%

273
100%

χ² = 1,986            df = 2            c = 0,371

од независних варијабли које се односе на ученика посматрали смо 
пол, општи успех и оцену из српског језика. нешто већи проценат девој-
чица (71 или 53,4%) важнијим сматра указивање на пропусте, а нешто 
већи проценат дечака (48 или 38,3%) истиче значај похвалних исказа 
приликом вредновања писаних састава (табела 7). разлика у ставови-
ма дечака и девојчица о овом проблему није статистички  значајна (χ² = 
0,736; df = 2; c = 0,692).

табела 7: ставови девојчица и дечака о утицају врсте вредносних судова на 
унапређивање језичке културе

пол вредности пропусти нисам сигуран укупно
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девојчице 45
33,8%

71
53,4%

17
12,8%

133
100%

дечаци 48
38,3%

60
48,4%

16
12,9%

124
100%

укупно 93
36,2%

131
51,0%

33
12,8%

257
100%

χ² = 0,736            df = 2            c = 0,692

ученици који су остварили врло добар општи успех нарочито ис-
тичу значај афирмативних судова при вредновању писаних састава у 
функцији унапређивања језичке културе. с друге стране, недовољни и 
одлични ученици указивање на пропусте приликом вредновања писа-
них састава сматрају најзначајнијим фактором за подстицање културе 
језичког изражавања ученика.

табела 8: ставови ученика различитог школског успеха о утицају врсте 
вредносних судова на унапређивање језичке културе

школски успех вредности пропусти нисам сигуран укупно

одличан 28
24,1%

72
62,1%

16
13,8%

116
100%

врло добар 48
60,8%

23
29,1%

8
10,1%

79
100%

добар 13
31,7%

24
58,5%

4
9,8%

41
100%

довољан 3
25,0%

5
41,7%

4
33,3%

12
100%

недовољан 1
11,1%

7
77,8%

1
11,1%

9
100%

укупно 93
36,2%

131
51,0%

33
12,8%

257
100%

χ² = 36,967            df = 8            c = 0,001

уочене разлике у ставовима ученика различитог општег успеха о 
значају врсте вредносних судова за унапређивање језичке културе ста-
тистички су значајне (χ² = 36,967; df = 8; c = 0,001). методичке имплика-
ције добијених резултата могле би се односити на упућивање учитеља да 
више пажње посвећују добрим примерима у писаним саставима, у циљу 
подстицања радног самопоуздања ученика и бодрења за развијање сла-
бијих аспеката језичке културе (nikolić 1992: 684). 
табела 9: ставови ученика различите оцене из српског језика о утицају врсте 

вредносних судова на унапређивање језичке културе

оцена вредности пропусти нисам сигуран укупно

одличан (5) 33
37,1%

43
48,3%

13
14,6%

89
100%

врло добар (4) 39
40,2%

50
51,5%

8
8,2%

97
100%
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добар (3) 18
37,5%

22
45,8%

8
16,7%

48
100%

довољан (2) 3
13,0%

16
69,6%

4
17,4%

23
100%

укупно 93
36,2%

131
51,0%

33
12,8%

257
100%

χ² = 8,564            df = 6            c = 0,201

када су у питању ставови ученика који имају различите оцене из 
српског језика, указивање на пропусте приликом вредновања писаних 
састава најважнијим за унапређивање језичке културе сматра највећи 
проценат ученика са оценом довољан (2) (16 или 69,6%), док је највећи 
проценат ученика са оценом врло добар (4) (39 или 40,2%) мишљења да 
указивање на вредности писаних састава у највећој мери доприноси 
развијању језичке културе. ове разлике нису статистички значајне (χ² = 
8,564; df = 6; c = 0,201), што имплицира да се ставови ученика са разли-
читим оценама из српског језика о важности врсте вредносних судова за 
унапређивање културе језичког изражавања не разликују значајно. 

ЗаКЉУЧаК
за разлику од прошлости у којој је доминирала усмена комунука-

ција, савремено доба, посебно развој информационих технологија, даје 
на значају писаној комуникацији  (milatović 2007: 7), због чега је неоп-
ходно развити способност прецизног и јасног изражавања писаним 
језиком. успостављање квалитетне и сврсисходне комуникације, као 
крајњи циљ културе језичког изражавања представља важан задатак на-
ставе, који се, између осталог, остварује и вредновањем писаних састава. 
резултати истраживања показују да је према мишљењу учитеља најзна-
чајнији стилски, а према мишљењу ученика језички аспект вредновања 
писаних састава у функцији унапређивања културе изражавања. при-
том, учитељи и ученици се слажу да негативни вредносни судови имају 
већи значај од афирмативних за унапређивање језичке културе. 

основна улога учитеља као значајног чиниоца наставе је да код уче-
ника развија кључне компетенције које их оспособљавају за живот и рад 
и на тај начин им пружа основу за даље учење (Standardi kompetencija za 
profesiju nastavnika 2011). вредновањем писаних састава учитељи посеб-
ну пажњу посвећују оспособљавању ученика за савлађивање употреб-
них функција језика и развијање способности да се успешно користе 
његове изражајне могућности, чиме доприносе систематском и трајном 
оспособљавању за садржајно и функционално писано језичко споразу-
мевање. са друге стране, пренебрегавају чињеницу да је афирмативно 
вредновање елемената ученичких писаних састава методичка обавеза 
учитеља у циљу превазилажења формализма у настави, али и значајан 
мотивациони фактор који доприноси унапређивању квалитета писаног 
језичког изражавања. 
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Daliborka S. Purić 
Ljiljana S. Kostić

eSSaY eVaLuaTion in funcTion of iMProVeMenT of 
PuPiLS’ VerbaL exPreSSion

Summary
establishing meaningful communication is the ultimate goal of verbal expression, which 

is the basic skill of the entire education and one of the key values of general culture. devel-
oping and nurturing a culture of expression in written form is an important task of teaching 
and it is realized, among other things, through evaluation of pupils’ written compositions. The 
authors of this study compare the attitudes of teachers (n = 273) and pupils (n = 257) (a) about 
the importance of evaluation of content, orthography, grammar, style and aesthetic categories 
for developing the culture of expression; (B) about the impact of evaluation on the improve-
ment of pupils’ verbal expression. The research results show that teachers find essay evalua-
tion most important for the advancement of stylistic features, while students believe that the 
purpose of essay evaluation is adoption and expansion of grammatical knowledge. teachers 
and pupils agree in assessing that pointing out errors and oversights is more productive than 
discussing values in pupils’ essays. for the acquisition of knowledge about language, as well 
as the ability to activate that knowledge in the act of oral or written communication, chief 
responsibility lies with the school, i.e. the teacher as a key factor of systematic and continuous 
development and nurturing of the culture of expression. considerable attention in teaching is 
paid to enabling pupils to master the utility functions of language and developing the ability to 
use its expressive possibilities, which results in the highest level of quality of knowledge, but it 
also leads to neglecting the importance of affirmative evaluation of certain elements of essays, 
which has a motivational effect on pupils.

Keywords: culture of linguistic expression, written composition, evaluation, teacher, pupil
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Висока школа примењених струковних студија, Врање

СТРАТеГИЈe ЧИТАњА КoJe Се КоРИСТе у цИЉу 
РАЗуМеВАњА ТеКСТА у НАСТАВИ еНГЛеСКоГ 

ЈеЗИКА СТРуКе

читање као сложени когнитивни процес, који се састоји од 
скупа вештина, подразумева обраду информација нижег и вишег 
реда, као и употребу стратегија на вишем нивоу обраде језичких 
информација. рад пружа увид у одлике самог процеса читања, 
стратешког читања и наставе читања, испитујући стратегије чи-
тања које студенти енглеског језика користе као специфичне по-
ступке који доприносе разумевању прочитаног стручног текста, 
односно њихову метакогнитивну свест о употреби одређених 
стратегија. подаци за анализу прикупљени су помоћу упитника 
под називом survey of reading strategies (mokhtari & sheorey 2002) 
којим се испитује метакогнитивна свест студената у процесу чи-
тања. истовремено, студенти су радили тест разумевања прочи-
таног стручног текста у циљу оцењивања вештине читања, као и 
утврђивања евентуалне повезаности резултата теста са страте-
гијама добијеним путем упитника, што би помогло наставнику 
језика струке да преузме потребне кораке за унапређење наставе 
читања у оквиру наставе енглеског језика струке.

Кључне речи: читање, стратегије читања, настава читања, ен-
глески језик струке

1.	 Увод	у	процес	читања
настава енглеског језика струке (енгл. English for Specific Purposes –

ESP), као специфичног језичког варијетета, одвија се у складу са спе-
цифичним потребама студената, којима наставни садржаји и методи 
треба да буду прилагођени, а развој вештине читања један је од њених 
приоритета.  пошто основу компетенције читања представља лексичка 
компетенција студената, њено развијање у оквиру наставе вокабулара је 
од суштинског значаја, при чему и само читање знатно доприноси из-
градњи вокабулара. поред овладавања стручном лексиком, као циљеве 
наставе језика струке можемо издвојити откривање специфичне упо-
требе језика у одређеној делатности, развој језичке, комуникативне и 
стратешке компетенције, као и критичке свести студената везане за 
употребу језика.

кода (koda 2007: 1) тврди да је крајњи циљ читања конструисање 
значења текста на основу визуелно кодираних информација, те да, у 

1 majastanojevic30@gmail.com
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суштини, оно подразумева претварање одштампаног текста у језик, а 
након тога у поруку коју је аутор наменио читаоцу. 

пошто у свим језицима читање почива на усменој језичкој компе-
тенцији, учење читања захтева успостављање веза између језика и ње-
говог писаног система. наиме, да би обрадио информације из текста на 
ефикасан и сврсисходан начин, читалац не само да мора поседовати низ 
вештина, како у првом, тако и у другом језику, већ и познавати и кори-
стити адекватне стратегије читања које доприносе ефикаснијем разуме-
вању текста. 

циљ описивања читања у другом или страном језику је да опише 
вештину течног читања (Grabe & stoller 2011: xvii), које подразумева по-
стојање сврхе и разумевања (anderson 1999: 3) и представља брз, ефика-
сан, интерактиван, стратегијски, флексибилан, процењујући, намеран, 
едукативан и лингвистички процес (Grabe & stoller 2011: 11).

предмет истраживања у овом раду је метакогнитивна свест студена-
та енглеског језика струке о стратегијама читања, док циљ истраживања 
представља испитивање појединачних стратегија читања које студенти 
енглеског језика струке користе приликом читања стручних текстова, 
као и анализа примене стратегија читања, груписаних у три подврсте, на 
разумевање стручног текста. 

полазна хипотеза је да постоји веза између стратегија које студенти 
користе у току читања и успеха на тесту разумевања прочитаног, однос-
но повезаност између одговора на питања из упитника и одговора на 
питања из теста. полази се од чињенице да би наставник језика струке 
могао да подучава студенте примени оних стратегија које су се показале 
нарочити делотворним на разумевање текста, и за које се претпоставља 
да би њихово свесно познавање и свесна примена допринела развоју 
способности читања и посебних вештина читања.

2.	 Читање	као	процес	обраде	информација
сам процес читања састоји се из обраде писаних података који 

се преносе помоћу текста, па се читање сагледава као веома сложенa 
језичка вештина, коју је, самим тим, тешко перципирати и описати, а 
у најопштијем смислу може се дефинисати као когнитиван и активан 
процес неопходан за разумевање и обраду написаног. као психолинг-
вистички процес, читање представља облик декодирања значења који се 
састоји не само од визуелног декодирања писаних симбола већ и проце-
са којим се значење поруке текста конструише, а информације из текста 
кодиране у писаном медијуму језика најпре се примају, а затим се и ин-
терпретирају у складу са искуством и знањем читаоца (anderson 1999: 
3). пошто је за разумевање текста неопходна интеграција информација 
изведених из одређених когнитивних процеса, сам процес захтева по-
стојање активне и динамичке интеракције између читаоца и различитих 
типова знања и искустава које он поседује, попут његове културолошке, 
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социолошке, моралне или етичке свести, с једне стране, и значења те-
кста, с друге стране.

когнитивни приступ читању заснива се на теорији обраде информа-
ција (енгл. The information processing theory) (laBerge, samuels 1974) која 
поима перцепцију, учење и друге сазнајне процесе као менталне опе-
рације које служе за обраду информација, а људски ум изједначава са 
компјутером који прима разне информације из спољне средине. сходно 
томе, читање се посматра као интерактиван процес обраде информа-
ција, који се након периода увежбавања одвија несвесно и аутоматски.

како би се постигло разумевање писаног материјала, потребан је 
виши и нижи ниво обраде информација из текста, па се поступци об-
раде могу поделити на ниже и више когнитивне процесе, тј. на процесе 
одоздо према горе (енгл. bottom-up) и одозго према доле (енгл. top-down). 
нижи ниво обраде информација (одоздо према горе) је визуелног карак-
тера, а почиње од визуелне перцепције слова и декодирања писаних сим-
бола. слова, односно графеме се повезују са гласовима, а визуелна слика 
речи са аудитивном. тако долази до аутоматског препознавања речи, 
при чему се речи повезују са њиховим значењима, односно семантичким 
репрезентацијама. 

пошто читање подразумева и откривање намере писца коју ти сим-
боли преносе, у процесу успостављања својеврсне комуникације између 
писца и читаоца језичка обрада вишег реда је подједнако важна. наи-
ме, читање се одвија на тај начин што читалац повезује оно што чита са 
својим претходним или општим знањем, уклапа га у то знање (тј. у своје 
схеме), врши предвиђања и користи вештину закључивања о прочита-
ном да би проверио претпоставке. том приликом, он користи различите 
стратегије. процеси вишег реда објашњавају се на тај начин помоћу те-
орија схеме (енгл. schema theory) (Grabe 2009), по којој значење на почи-
ва у тексту, већ се заправо ствара помоћу интеракције између читаоца 
и писца. с тим у вези, узајамно дејство оба нивоа обраде информација 
представља интерактивно читање које комбинује оба когнитивна про-
цеса и најсвеобухватније описује процес читања (anderson 1999). 

2.1. стратегије читања
стратегије учења језика су средства помоћу којих ученици усвајају 

правила циљног језика (ellis 1985). оне представљају низ операција, ко-
рака, планова или путева које ученик следи како би добио, упамтио и 
употребио информације (rubin 1987: 19), и дефинишу се као специфичне 
акције, понашања, кораци или технике које студенти користе да побољ-
шају развијање вештина у другом или страном језику (oxford 1990). 

неизоставни део процеса читања су стратегије читања као подврсте 
стратегија учења језика помоћу којих читаоци издвајају битан садржај 
од небитног, боље и јасније схватају суштину и повећавају брзину чи-
тања. стратегије читања у другом или страном језику се дефинишу као 
„процеси које свесно контролишу читаоци како би решили проблеме 



140

Маја П. Станојевић Гоцић

читања” (Grabe 2009: 221), превазишли препреке у разумевању (topalov 
2011: 346) или реализовали посебне сврхе читања. применом стратегија 
читања ученик се појављује као стратег (енгл. strategic reader), а читање 
дефинише као стратегијско читање. то значи да успешан, вешт и ком-
петентан читалац проналази сврху читања, подешава читање према 
тој сврси или бира информације према задатку. према томе, он може 
приступити читању са циљем да га разуме, да потражи неку информа-
цију, предочи критички осврт текста или његову евалуацију. у случаје-
вима када читалац користи своје когнитивне ресурсе и менталне опера-
ције за решавање конкретних задатака читања, он се служи когнитив-
ним стратегијама (енгл. cognitive strategies)2, а када регулише сопствени 
процес читања користи метакогнитивне стратегије (енгл. metacognitive 
strategies), које се односе на процесе контролисања, надгледања и регули-
сања учења помоћу метакогнитивног знања или метакогниције, која се у 
најопштијем смислу може дефинисати као знање о когницији3.

студенти могу имати користи од подучавања стратегијама када је 
стратегијско читање интегрисано у наставу, јер на тај начин развијају 
способности да користе стратегије, изводе закључке о разумевању зна-
чења текста, постижу боље резултате на тестовима разумевања и раз-
вијају позитивне ставове према читању (janzen & stoller 1998: 251). 

2.1.1. Cтратегијe читања према различитим теоретичарима
ђоровић (2011: 826) подвлачи да се као основне стратегије и технике 

које се користе у читању са јасно прецизираном сврхом истичу: предик-
ција, критичко читање, извлачење закључака, дедуковање непознатих 
речи, летимично читање да би се извукла основна идеја аутора (енгл. 
skimming), читање на прескок да би се издвојила нека информација из 
текста (енгл. scanning), читање у циљу поимања целокупног текста, раз-
двајање одређених чињеница од осталих информација, нпр. релевант-
них од ирелевантних или идеја аутора од ставова и мишљења других, 
а остварује се и разумевање нелинеарних, графичких елемената (дија-
грама, табела и сл.), разумевање текстуалне организације и језичко-се-
мантичких аспеката текста, уочавање унутрашње повезаности делова 
текста (кохезија, кохерентност), запажање маркера дискурса и њихове 
функције у тексту. 

игњачевић (ignjačević 2011: 465–466) сматра да када су у питању 
вештине читања у настави енглеског језика струке циљеви које студент 

2 оксфордова наводи да су когнитивне стратегијe веома разноврсне; крећу се у рас-
пону од понављања и анализирања израза до резимирања; њихова заједничка функ-
ција је манипулисање језичким материјалом у циљу савладавања градива (oxford 
1990: 43). с друге стране, метакогнитивне стратегије помажу ученицима да својим 
сазнајним капацитетима регулишу процес учења.

3 о’mали и шамо (o’malley, chamot 1990: 99) истичу чињеницу да метакогниција 
обухвата знање о когницији (нпр. када примењујемо сопствена промишљања o ког-
нитивним операцијама) и регулацију когниције (планирање, надгледање и евалуа-
цију учења).
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треба да оствари јесу: да прецизно и брзо извлачи информације из тек-
стова и разуме њихову макроструктуру, да изабере оно што је релевант-
но за одређену сврху, да примењује стратегију skimming како би иденти-
фиковао главне идеје, споредне идеје и примере, и стратегију scanning 
како би тражио специфичности, да идентификује организационе шеме, 
да разуме односе унутар реченице и између реченица, да предвиђа, за-
кључује и погађа значење, обрађује и процењује информације током 
читања, пренесе или користи информације за време и након читања, да 
чита и тумачи графичке информације, као и да идентификује одређене 
доминантне маркере дискурса, попут узрока и последице, кондиционал-
ности, субординације. 

сајчић (sajčić 2013: 648) истиче да се у настави читања користи 
оријентационо читање (уз брзо читање по поглављима или препозна-
вање кључних речи током читања), фокусирано читање (читање како би 
се разумела тема и садржај текста), претраживање текста (уколико треба 
да се пронађе одређена информација), читање да би се научило прочита-
но (аналитичко усвајање са честим враћањем на претходно прочитано), 
подвлачење, обележавање текста, читање из задовољства, и сл. 

3.	 настава	читања
настава читања се у великој мери ослања на покушаје да се доку-

чи како вешти читаоци читају и које стратегије користе да побољшају 
разумевање текста. у складу с тим, грејб (Grabe 2004: 44) наглашава да 
je настава читања комплексна и зависи од многих чинилаца, попут ком-
петенције студената, старости, односа изворног и циљног језика, настав-
ника, наставног плана и програма, избора материјала, организације мес-
та на коме се одвија настава и институционалних фактора који утичу на 
степен успеха наставе. на читање утичу и социо-културни чиниоци, на-
рочито интеракција између професора и ученика, ученика и вршњака, 
институционални оквири у којима се читање одвија, али и мотивација 
ученика у погледу развијања вештине читања. 

за усвајање вештине читања неоподно је језичко знање (које се од-
носи на лексичку компетенцију студената (која имплицира како ширину 
или обим, тако и дубину знања вокабулара, познавање граматике и дис-
курса), али и ванјезичко (нејезичко) знање (које се односи на културо-
лошке, социолошке, етичке и друге аспекте знања читаоца о садржају 
или теми текста). стога матић и Благојевић (matić & Blagojević 2011: 145) 
напомињу да је задатак наставника страног језика да помогне ученици-
ма да развијају знања на свим овим нивоима да би на сваком од њих на-
предовали и научили да повежу информације са различитих нивоа. 

грејб (Grabe 2009: 105) закључује да настава читања треба да обух-
вати вештине које доприносе разумевању, а то су препознавање речи, 
знање вокабулара, граматичко знање, свест о дискурсу, закључивање, 
надгледање разумевања, флуентност (енгл. fluency) (која се развија про-
ширењем фонда речи и екстензивним читањем), студиозно читање и 
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мотивисаност. свака од ових вештина је извор потенцијалних проблема 
у току читања и треба је узети у обзир приликом планирања наставе.

4.	 Методологија
за потребе прикупљања података као инструмент је коришћен 

упитник o стратегијама читања (енгл. Survey of Reading Strategies – SORS) 
чији су аутори моктари и шиори (mokhtari & sheorey 2002), који се са-
стоји од 30 питања. њиме се испитује метакогнитивна свест студената 
о коришћењу стратегија читања, при чему је индикатор степена мета-
когнитивне свести средња вредност перципиране употребе стратегија. 
коришћена је Ликертова скала процене као мерни параметар за учеста-
лост примене одређене стратегије (са распоном одговора од 1 – никад до 
5 – увек), а аутори упитника су средње вредности у распону од 2,5 до 3,4 
означили као умерено коришћење стратегија. 

стратегије у упитнику су подељене на: (1) глобалне, (2) стратегије 
решавања проблема и (3) помоћне стратегије. глобалне стратегије до-
приносе глобалној анализи текста, стратегије решавања проблема ко-
ристе се када настану потешкоће приликом разумевања текстуалних ин-
формација, док су помоћне стратегије најистакнутији механизми које 
помажу читаоцу да разуме текст (Bikicki 2013: 189). 

испитанике у истраживању чине студенти прве године правног фа-
култета у косовској митровици, који су попуњавали упитник о страте-
гијама читања и били тестирани у погледу разумевања стручног текста 
на енглеском језику преузетог из уџбеника (Brown & rice 2007) након 
три недеље наставе енглеског језика правне струке.

одговори на питања из упитника упоређивани су са одговорима на 
тесту вишеструког избора који је емпиријског карактера, тј. са успехом 
који су студенти постигли на тесту разумевања прочитаног, под прет-
поставком да студенти који користе одређену стратегију у већем степену 
у односу на неке друге стратегије, успешније решавају специфичне за-
датке читања. 

како би се испитала поузданост упитника као мерног инструмента 
коришћеног у истраживању, коришћена је кронбахова алфа, која изно-
си 0,920 и указује на добру поузданост инструмента. кронбахова алфа 
представља статистичку технику која показује интерну конзистентност 
делова упитника, односно његових ставки, и на тај начин утврђује по-
узданост скале ставова. и пошто кронбахова алфа за опште стратегије 
читања износи 0,840, за стратегије решавања проблема 0,746, а за по-
моћне стратегије 0,756, потврђена је унутрашња конзистентност ко-
ришћеног упитника. 

иако је упитник једноставна и брза техника за прикупљање подата-
ка о појавама које се не могу директно посматрати, искреност одговора 
испитаника је неопходни предуслов за успех овакве студије.

узорак у истраживању је одређен насумичко и чини га 60 студена-
та правног факултета, од којих су 20 мушког (33,3%) и 38 женског пола 
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(63,3%) док два испитаника нису навела пол. подаци прикупљени на ос-
нову узорка се након статистичких прорачуна могу уопштавати на читаву 
популацију, а то су у нашем случају студенти енглеског језика струке.

5.	 Резултати	истраживања	и	анализа	добијених	података
прикупљени подаци су обрађени статистичким програмом spss 19. 

сходно утицајним истраживањима из области стратегија учења језика, 
као значајне ставке издвојене су средња вредност, стандардна девијација, 
т-тест и коефицијент корелације.

тип стратегије ас сд
опште стратегије читања 3,14 1,74
стратегије решавања проблема 3,33 1,76
помоћне стратегије читања 3,15 1,76
све стратегије читања 3,19 1,70

табела 1. дескриптивне вредности за стратегије читања

средње вредности указују на чињеницу да студенти умерено често 
користе стратегије читања (као што је приказано у табели 1, где ас пред-
ставља аритметичку средину, а сд стандардну девијацију). стандардна 
девијација указује да не постоји велика дисперзија међу одговорима, од-
носно да одговори не одступају у великој мери од аритметичке средине. 

на основу т-теста за независне узорке утврђено је да испитаници 
чешће користе стратегије решавања проблема, него опште стратегије (t = 
-3,555, df = 59 p < 0,01) и помоћне стратегије читања (t = 2,601, df = 59 p < 
0,05), при чему је т-тест параметарски статистички поступак коришћен 
за утврђивање статистичке значајности разлике између две истородне 
статистичке мере (две аритметичке средине) на малим узорцима истра-
живања (kindačina & Brkić 2006: 245).

урађена је и дескриптивна анализа за сваку појединачну стратегију 
читања, како би се стекао увид у метакогнитивну свест студената у про-
цесу читања (в. табелу 2). 

стратегија ас сд
висока учестаЛост (ас = 3,5 или више)
када читам, преводим са енглеског на свој матерњи језик. 3,78 1,303
када текст постане тежак за разумевање, поново прочитам да 
побољшам знање. 3,73 1,300

мислим о ономе што већ знам како би ми помогло да разумем шта сам 
прочитао. 3,63 1,178

полако и пажљиво читам да се уверим да разумем оно што читам. 3,63 1,221
трудим се да погодим шта је садржај текста када читам. 3,62 1,091
имам у виду циљ читања када читам. 3,62 1,342
трудим се да се вратим на прави пут када изгубим концентрацију. 3,48 1,228
прегледам текст да видим о чему говори пре читања. 3,48 1,408
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када читам, размишљам о информацијама и на енглеском и на свом 
матерњем језику. 3,43 1,320

умерена учестаЛост (ас = 2,5–3,4)
када читам, сам одлучујем шта да пажљиво читам, а шта да игноришем. 3,40 1,330
проверавам да ли сам разумео када наиђем на нове информације. 3,38 1,091
када текст постане тежак за разумевање, обраћам више пажње на оно 
што читам. 3,35 1,313

користим речник да ми помогне да разумем шта сам прочитао. 3,30 1,280
покушавам да визуализујем информације које ће ми помоћи да 
запамтим шта сам прочитао. 3,28 1,263

користим информације из контекста да ми помогну да боље разумем 
шта сам прочитао. 3,27 1,163

парафразирам (препричавам идеје својим речима) да боље разумем 
оно што читам. 3,27 1,233

подвлачим или заокружујем информације у тексту да ми помогну да 
га запамтим. 3,25 1,385

када читам, погађам значења непознатих речи или фраза. 3,17 1,317
подешавам своју брзину читања у складу са оним што читам. 3,13 1,268
проверавам да ли су моја нагађања о тексту исправна или не. 3,07 1,219
прво прегледам текст тако што уочавам његове карактеристике 
(дужину и организацију). 3,05 1,419

када текст постане тежак за разумевање, читам наглас да бих разумео 
шта сам прочитао. 2,93 1,460

сам себи постављам питања за које бих волео да нађем одговоре у тексту. 2,88 1,136
престанем са читањем с времена на време и размишљам о ономе што 
читам. 2,87 1,214

размишљам о томе да ли се садржај текста уклапа у мој циљ читања. 2,77 1,226
прелазим горе-доле по тексту да пронађем односе између идеја у њему. 2,77 1,226
правим белешке док читам да ми помогну да разумем шта сам 
прочитао. 2,72 1,367

користим табеле, бројке и слике у тексту да побољшам разумевање. 2,67 1,434
критички анализирам и оцењујем информације представљене у тексту. 2,53 1,081
ниска учестаЛост (ас = 2,4 или ниже)
користим типографске ознаке (болд и италик) да идентификујем 
кључне информације. 2,37 1,275

табела 2. дескриптивне вредности за појединачне стратегије

студенти веома често користе 9 од укупно 30 стратегија, наводећи 
да најчешће преводе са енглеског на српски језик када читају, као и 
да читају више пута када текст постане тежак за разумевање како би 
побољшали разумевање прочитаног (в. табелу 2). укупно 20 страте-
гија имају средње вредности у рангу умерене учесталости, док је једна 
стратегија у категорији ниске учесталости. испитаници су тврдили да 
најмање користе типографске карактеристике, као што су „италик” и 
„болд”, али ни критичко анализирање информација у тексту није била 
преферирана стратегија. 
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тест вишеструког избора који је коришћен за испитивање разуме-
вања текста приказан је у додатку, док постигнуте резултате при-
казује табела 3.

минимум максимум ас сд
тест разумевања приликом читања 0 7 1,48 1,67

табела 3. дескриптивне вредности теста

како је приказано у табели 3, просечан учинак на тесту разумевања 
прочитаног текста је 1,48 тачних одговора од максималних 7, при чему 
36,7% испитаника има 0 поена на тесту. 

5.1. анализа добијених резултата
повезаност између употребе стратегија читања и успеха на тесту 

испитивана је помоћу пирсоновог коефицијента корелације. пошто 
њиме није утврђена повезаност резултата теста разумевања прочитаног 
са стратегијама читања, оповргнута је постављена хипотеза да употреба 
одређених стратегија може утицати на постигнућа студената на тестови-
ма разумевања прочитаног.

иако топалов (topalov 2012: 29) истиче да истраживачи, укључујући 
андерсона (anderson1999) и грејба (Grabe 2009), наводе да постоји пове-
заност између познавања и коришћења стратегија, као и метакогнитивне 
свести у процесу читања, с једне стране, и успеха које читаоци постижу, 
с друге стране, у нашем истраживању није добијена корелација између 
стратегија читања које студенти користе и успеха на тесту разумевања 
прочитаног, односно није утврђено да ли групе стратегија или поједина-
чне стратегије читања могу имати позитиван ефекат на разумевање те-
кста, што упућује на потребу даљег испитивања њихове повезаности. 

до истоветних резултата дошла је и Бошњак терзић (Bošnjak terzić 
2015), у чијој студији такође није потврђена веза између метакогнитивне 
свести студента енглеског језика струке о употреби стратегија читања, 
коју је мерила помоћу истог упитника, и резултата на тесту разумевања 
прочитаног. овакав учинак приписала је самој природи енглеског језика 
струке, односно специфичним садржајем који студенти користе, јер су 
у настави фокусирани на учење специфичног вокабулара и превођење 
текстова, и сходно томе, нису у довољној мери усресређени на примену 
стратегија читања. постоји могућност и да наведене стратегије сматрају 
неефикасним или да у средњој школи нису учили о утицају стратегија на 
способност читања.

пошто упитник првенствено испитује метакогнитивну свест сту-
дената у процесу читања, резултати такође показују да они немају до-
вољно развијену свест о ефикасности и специфичном утицају појединих 
стратегија на читање, што аутоматски имплицира одсуство делотвор-
ног стратешког понашања, као што у својој студији потврђује Бикицки 
(Bikicki 2013).
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недовољна резвијеност критичке свести студената и критичког 
мишљења као део глобалних стратегија читања донекле је разумљива, 
јер се у настави енглеског језика струке обично не инсистира на критич-
ком приказу стручних текстова.

превођење као најчешће коришћена стратегија указује на значај 
менталног превођења (енгл. mental translation). оно представља когни-
тивну стратегију (o’malley & chamot 1990) која се користи приликом чи-
тања да би олакшала разумевање текста на страном језику, а односи се 
на стратегијску употребу превода која омогућава продукцију и памћење 
значења (kern 1994). 

студенти су навели да чешће користе речник него што погађају 
значења непознатих речи (у оквиру стратегија решавања проблема), 
а на наставнику је да их упути у правилно коришћење обе стратегије 
као поступака значајних за развој екстензивног читања стручне лите-
ратуре, у току којег ће се неминовно сретати са непознатим стручним 
вокабуларом.

6.	 Педагошке	импликације
на основу добијених резултата наставник је у могућности да наставу 

читања што боље осмисли и прилагоди потребама студента, промови-
шући при том модел наставе заснован на примени ефикасних стратегија 
(енгл. strategies-based instruction). 

на основу испитаног узорка стиче се закључак да студенти не кори- 
сте стратегије читања на делотворан начин. у складу с тим, наставник би 
могао да одреди програм у оквиру којег би се радило на развијању когни-
тивних и метакогнитивних стратегија (чије се развијање поистовећује са 
развојем метакогнитивне свести), развијању техника презентовања стра-
тегија и техника њиховог увежбавања у циљу што ефикасније примене.

иако се стратегије најчешће користе имплицитно, експлицитно 
подучавање стратегијама организовано од стране наставника треба да 
допринесе развоју језичких вештина. опште узев, након подучавања 
стратегијама које наставник сматра важним за развој вештине читања, 
као вештине од кључног значаја за процес целоживотног учења, он про-
верава њихов учинак и евентуални утицај на успех који студенти оства-
рују на тесту разумевања приликом читања.

постојање слабог учинка студената на тесту разумевања приликом 
читања истовремено значи да студенти показују недовољан напредак у 
развијању вештине читања. наставник најпре треба да утврди узроке и 
осмисли програм за изградњу вокабулара, као најважнијег фактора за 
разумевање текста на енглеском језику, спроведе стратешку интервен-
цију у циљу ефикасне примене појединих стратегија читања, и одабере 
текстове за програм интензивног и екстензивног читања. 

у току интензивног читања стручних текстова студенти би са на-
ставником обрађивали текстове на часу са акцентом на непознат вока-
булар и граматику. пошто је тада свесна пажња студената усмерена ка 
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вокабулару, она се може сматрати наставом усмереном на форму (енгл. 
form-focused instruction). директно (експлицитно) учење вокабулара, које 
се том приликом практикује, може подразумевати и коришћење одго-
варајућих општих и стручних речника, односно подучавање студента 
правилном коришћењу речника као стратегије читања. други задатак на-
ставника је да осмисли програм екстензивног читања у оквиру којег би 
студенти самостално читали стручне текстове. овакав вид учења је, по 
правилу, усмерен на значење (енгл. meaning-focused learning), јер je циљ 
разумевање поруке текста (читање са разумевањем), а не одређивање 
значења сваке појединачне речи у тексту. да би екстензивно читање било 
успешно, текстови морају бити разумљиви, што значи да би студенти 
требало да разумеју већину речи у њима. штавише, у случају постојања 
разумљивог инпута (енгл. comprehensible input) студенти могу учити нове 
речи кроз читање и користити стратегију погађања значења непознатих 
речи. у том погледу, они могу изграђивати свој вокабулар тако што сти-
чу нове информације о познатим речима, изводе значења речи на основу 
контекста у коме се оне налазе или других расположивих информација, 
и имплицитно усвајају општи и академски вокабулар кроз читање (под 
претпоставком да ће стручни вокабулар учити експлицитно).

7.	 Закључак
примарни циљ истраживања био је да се стекне увид у стратегије 

читања које студенти енглеског језика струке користе, као и да се утвр-
ди да ли употреба одређених стратегија може побољшати разумевање 
стручног текста, односно да ли постоји позитивна повезаност између 
одговора на питања из упитника и одговора на питања из теста. пошто 
истраживање није потврдило полазну претпоставку о постојању повеза-
ности између стратешког понашања студената, односно њихове свести 
о употреби стратегија, с једне стране, и решавања конкретних језичких 
проблема, с друге стране, намеће се потреба за подузимањем корака ка 
експлицитном подучавању стратегијама читања. према томе, педаго- 
шки циљ истраживања је спровођење стратешког учења као императива 
савремене наставне методологије. а пошто је корисност употребе стра-
тегија за развијање вештине читања потврђена у студијама, студенти би 
требало да буду подучавани како да користе стратегију која одговара за-
датку читања и како да процењују да ли су успешни у њеној примени, јер 
је мање успешним студентима неопходно увежбавање. то подразумева 
интегрисање стратегија учења у саму наставу језика струке.

пошто резултати показују да студенти енглеског језика струке 
неефикасно користе стратегије које су наводили у упитнику, развој њи-
хове метакогнитивне свести и стицање метакогнитивног знања су бу-
дући кораци који треба да доведу до позитивног утицаја на усвајање и 
развијање вештине читања.

неопходност даљег рада наставника са студентима на развијању 
компетенције читања помоћу појединих стратегија читања, као и нуж-
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ност понављања истог или сличног истраживања након одређеног вре-
менског периода, односно спровођење лонгитудиналног истраживања,  
потенцијални су циљеви наставе читања у оквиру наставе енглеског 
језика струке. сходно томе, наредна истраживања би требало да покажу 
на који начин би студенти имали користи од експлицитног подучавања 
стратегијама читања, и како би се интегрисање стратегија у наставу од-
разило на развој вештине читања.
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Summary

reading as a complex cognitive process, which consists of several skills, involves bottom-
up and top-down processing of information, as well as strategic reading in top-down processes. 
This paper provides insight into the characteristics of the reading process, strategic reading 
and reading instruction through investigating reading strategies that students of english for 
specific purposes use, as well as the specific procedures that contribute to text comprehension 
or, more precisely, students’ metacognitive awareness of the use of certain strategies. data for 
the analysis were collected by means of survey of reading strategies (mokhtari & sheorey 
2002) that investigates students’ metacognitive awareness of reading strategies. at the same 
time, reading comprehension test was administered for the assessment of students’ reading 
skills, as well as determining possible correlations of test results with strategies, which would 
help esp teachers in taking the necessary steps to improve reading instruction as a part of 
english for specific purposes instruction.

Keywords: reading, reading strategies, reading instruction, english for specific purposes 
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ДОДатаК
тест вишеструког избора који је коришћен у истраживању

answer the following questions.

1 parties can be released from a contract in ____ different  ways.
a. 2
b. 3
c. 4

2 a transaction in which a new contract is agreed by all parties to replace 
an existing contract is 
called ________ .
a.  assignment
b. novation
c. express provision

3 right to repudiate the contract is denied if _______________ .
a.  a contract is substantially performed
b.  a contract is partially performed
c. there is defective performance.

4 Who has the right to repudiate the contract in cases of defective 
performance?
a the innocent party
b the principal
c any party

5 What does the court use to prevent a party to break a contract?
а specific performance
b discretion
c injunction 
d decree

6 after rescission of contract due to misrepresentation, the parties may get 
back to _____________.
a their contractual obligations
b performing the contract
c the same positions before the contract.

7 an injunction granted by a court may _______________ .
a rescind a contract
b cause misrepresentation
c prevent the party from breaking a contract.
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СЛИКА КАСТИЉе И КАСТИЉАНСКИ 
ИДеНТИТеТ у ТеКСТоВИМА МИГеЛА ДеЛИБеСА 

полазећи од значаја који у модерним упоредним студија-
ма и студијама културе имају идентитетска питања, рад се бави 
сликом кастиље и анализом елемената кастиљанског идентите-
та у ауторској антологији Кастиља, кастиљанско и Кастиљан-
ци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979), коју је савремени 
шпански писац мигел делибес (1920–2010) приредио како би 
одговорио на молбу издавача да коначно јавности понуди бројне 
одговоре на тињајућа и актуелна питања транзиционе шпаније. 
Будући да је слична проблематика први пут систематски и син-
тетички била размотрена још у есејистичким делима припадника 
генерације ’98, у сегментима рада наглашене су одређене разлике 
некадашње слике кастиље, а посебно кастиљанског пејзажа, у од-
носу на савременију концепцију коју делибес нуди у измењеним 
друштвено-историјским околностима. анализа „слике о себи” 
(auto-image), тј. о кастиљи и кастиљанцима у текстуалним фраг-
ментима мигела делибеса, кастиљанца, потврђује претпоставку 
да њени конститутивни елементи чине веома оригиналан спој 
наглашеног телуризма, културног традиционализма, натурали-
зма, изразитог и деструктивног песимизма, али и друштвене, по-
литичке, идеолошке поларизације становника. кастиљанац тако 
постаје човек чији идентитет обухвата спој противречности које 
му својим динамизмом помажу да опстане у суровим животним 
околностима и да себе и своје постојање самерава у односу на 
другог, сваког ко постоји изван географских и културолошких 
граница централног дела иберијског полуострва.

Кључне речи: мигел делибес, Кастиља, кастиљанско и Кас-
тиљанци, идентитет, студије културе, шпанска књижевност  
XX века

Увод
крајем седамдесетих година XX века, на основу термина image (сли-

ка, представа) у оквирима компаратистике изведен је појам имагологија, 
која се у области, пре свега, књижевних студија бави „сликама о... ”, бу-
дући да оне најчешће садрже све стереотипе и општа места, укорењене 
у једном народу или неком другом облику друштвене зајединце (eror 
2008: 20). зоран константиновић (1984: 26) у својој темељној, свеобу- 
хватној, синтетичко-аналитичкој студији о компаратистици у нашој 

1 vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs 
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средини, под насловом увод у упоредно проучавање књижевности, у 
областима истраживања генетских или контактних веза међу књижев-
ностима издваја управо имагологију, као новију грану компаративних 
студија која се бави представама или сликама о неком народу у књижев-
ности другог народа, посебно истичући значај тзв. „литерарног посред-
ништва” у имаголошким проучавањима, али и превођења као значајног 
вида интеркултурне интеракције. гвозден ерор (2008: 21) истиче да аме-
рички компаратиста питер фирчоу још средином осамдесетих година 
XX века имагологију дефинише као „проучавање националних/етнич-
ких/расних/културних слика или стереотипа како се они појављују у 
књижевном контексту, али за њега имагологија експлицитно укључује 
не само разматрање књижевних слика других група (hetero-images) већ 
и слика, представа о сопственој групи (auto-images)”. имагологију сто-
га не би требало сматрати пуким продужетком студија „слика”, будући 
да је она далеко више од тога: не само да се подразумева терминолошка 
проблематизација коју би имагологија обухватила, већ би се у њеним 
студијама користиле слике других како би се објаснили, приказали или 
дефинисали групни, национални идентитети, као и солидарност аутора 
и публике (eror 2008: 21). 

један од значајнијих савремених теоретичара културе стјуарт хол 
(apud markus 2011: 109) идентитет посматра као сталан, интерактивни 
и променљиви процес, као врсту надградње која никад није завршена 
до краја. идентитет није скуп претходно утврђених квалитета, већ ни-
када завршена конструкција, отворена ка темпоралности, систем про-
жимајућих веза временски заточених у игри различитости. коначно, 
идентитет је процес, примећује хол (2003: 16), «…puesto que como proceso 
actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación 
y ratificación de límites simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’. 
necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el 
proceso»2. идентитети тако настају кроз приповедање о себи, путем сли-
ке коју стварамо о себи, али и оне коју други стварају о нама. хол (apud 
markus 2011: 109) је сматрао да се идентитети стварају увек у оквирима 
дискурса, а не изван њега, те је неопходно разумети да они настају на ис-
торијским местима и кроз одређене институције, кроз одређене и јасно 
утврђене дискурзивне праксе и комуникативне стратегије. 

разматрајући појам колективног идентитета, цветан тодоров 
(2010: 90) примећује да „[с]авремено доба, у ком се од колективних иден-
титета тражи да се мењају све брже, јесте дакле и доба у ком групе заузи-
мају све одбрамбенији став, непопустљиво захтевајући свој првобитни 
идентитет”. колективни културни идентитет увек је резултат некакве 
конструкције, тј. у њеном формирању увек се морају упослити меха-
низми избора или комбиновања, што подразумева активност, а не па-
2 „…будући да се као процес заснива на делању чија је основа различитост, подразу-

мева дискурзивну активност, означавање и потврђивање симболичких граница и 
постизање ‘ефеката границе’. потребно му је оно што остаје изван, његова конститу-
тивна спољашњост, како би процес био окончан” (превод: аутор).
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сивни положај. на тај начин, култура постаје слика коју друштво гради 
о самом себи (todorov 2010: 91). осим тога, културни идентитет такође 
подразумева самосвест појединаца или припадника одређене групе која 
настаје и развија се у складу са елементима вредновања, тј. с идентифи-
каторима које припадници групе успостављају према другим друштве-
ним групама (stojković 2008: 26).

један од најзначајнијих савремених шпанских писаца мигел дели-
бес (miguel delibes, 1920–2010)3 кроз књижевно стваралаштво развија 
веома специфично виђење кастиље и значаја свег кастиљанског у фор-
мирању личног, националног и(ли) колективног идентитета. 

у фокусу анализе у раду је антологија Кастиља, кастиљанско и Кас-
тиљанци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979), пре свега због јасног 
ауторског печата и минуциозно осмишљене идеолошке концепције ми-
гела делибеса, присутне у прозним сегментима есејистичког карактера 
који претходе илустративним одломцима. осим тога, антологију коју 
је сачинио лично писац користећи сегменте својих дела и образлажући 
своје виђење проблема идентитета, културног и историјског модела, 
сматрамо најпримеренијим извором за интерпретацију пишчевих ста-
вова и осврта, будући да ступамо у директну интеракцију с аутором који 
као посредник-интерпретатор учествује у тематолошкој и имаголошкој 
анализи својих већ објављених оригиналних књижевних дела. осим 
тога, синтетички карактер који ова антологија има омогућава заинтере-
сованим читаоцима и истраживачима да у комуникацији с писцем и ње-
говим одабиром пронађу значајне идентитетске елементе кастиљанског 
човека и имаголошке смернице у процесу конституисања свакодневног, 
локалног, регионалног и националног.

Кастиља	и	идентитет	
велики значај, позитиван и пресудни допринос кастиље у исто-

рији шпаније, у процесу конституисања националне државе (посебно 
од друге половине XV века) и обликовању шпанског идентитета, одавно 
су опште место бројних историјских, социолошких, културолошких и 
филозофских разматрања. као географска чињеница, подељена тради-
3 мигел делибес један је од најутицајнијих шпанских писаца послератне, транзицио-

не и савремене шпанске књижевности. каријеру књижевника започиње романом 
сенка чемпреса је издужена (La sombra del ciprés es alargada, 1947), након којег следе 
бројна дела: и даље је дан (Aún es de día, 1949), пут (El camino, 1950), мој обожава-
ни син сиси (Mi idolatradо hijo Sisí, 1953), дневник једног ловца (Diario de un cazador, 
1955), дневник једног емигранта (Diario de un emigrante, 1958), црвени лист (La hoja 
roja, 1959), пацови (Las ratas, 1962), пет сати с мариом (Cinco horas con Mario, 1966), 
мртвачки покров (La mortaja, 1970), свргнути принц (El príncipe destronado, 1973), 
наивни свеци (Los santos inocentes, 1981), Љубавна писма чулног шездесетогодишњака 
(Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, 1983), ризница (El tesoro, 1985), дневник 
једног пензионера (Diario de un jubilado, 1995), јеретик (El hereje, 1998) и др. делибе-
сова дела награђена су најпрестижнијим књижевним признањима: национална на-
града за књижевност, национална награда књижевне критике, награда сервантес 
за књижевност, итд.
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ционално на стару (сорија, Бургос, саламанка, ваљадолид, авила, итд.) 
и нову кастиљу (толедо, мадрид, итд.), у сваком граду и селу чува делић 
сопствене историје. кастиља је предео пустоши, бојно поље, место раз-
граничења и стапања, сусрета и сукоба хришћанске, исламске и јеврејске 
културе. карактер кастиљанаца, њихов строги изглед, шкртост на речи-
ма, достојанство, и данас су инспирација бројним писцима, а да би жи-
вео у суровим условима (историјским, пољопривредним, географским, 
климатским, итд.), кастиљанац је морао имати јаку вољу и бити склон 
ризику и авантури (kastiljo 2012: 158). храброст, пожртвовање, борбени 
дух красе људе овог поднебља кроз историју, а чак су све пољопривредне 
радове обављали с оружјем на боку, како би били спремни за изазове 
или опасности. достојанство и част биће основа друштвеног устројст-
ва, али и кастиљанског духовног организма, посебно поштовање себе, 
своје породице и свих предака (kastiljo 2012: 160). „кастиља је створила 
шпанију” чини се упитном тврдњом или можда исувише искључивом 
идејом, јер географска област тако постаје живо биће, чак личност, ор-
ганизам који слободно и аутономно постоји у времену и простору. овај 
скуп противречности и спој различитости сједињен је у успелом и илу- 
стративном опису мишела дел кастиља (2012: 162): „кастиља – то су те 
предивне илузије, те грандиозне фантазије, ти снови и маштања о сла-
ви које сурова стварност разбија на сваком кораку. три речи карактери-
шу земљу [кастиљанску]: sueño – сан, илузија; nada – ништа; а нарочито 
honra – част”. 

први систематски покушај да се кастиља постави у центар књи-
жевних и идеолошких разматрања у шпанској интелектуалној средини 
везује се за стваралаштво и значајну идеолошку ангажованост регенера-
циониста4, али и припадника генерације 1898. 

у последњим годинама XiX и првим деценијама XX века настаје 
потреба да се шпанска књижевност приближи друштвено-историјским 
околностима и постане нека врста средства у процесу разрешења и рева-
лоризације бројних кључних питања, попут (националног) идентитета, 
културе, преиспитивања историје, итд. Бројни шпански писци, припад-
ници генерације ’98, управо су своју књижевну и идеолошку делатност 
усмерили ка том циљу, међу којима свакако треба истаћи мигела де 

4 регенерационизам (шп. еl regeneracionismo) – идеолошки покрет настао у шпанији 
у последњој деценији XiX, а развијен почетком XX века као резултат политичке и 
друштвене кризе рестаурације монархистичког система власти и свеопште дека-
денције која је наступила након губљења последњих шпанских прекоморских ко-
лонија 1898. године. значајни представници овог покрета, хоакин коста (joaquín 
costa martínez, 1846–1911), рафаел алтамира (rafael altamira, 1866–1951), рамиро 
де маесту (ramiro de maeztu, 1874–1936), хосе ортега и гасет (josé ortega y Gasset, 
1883–1955) и многи други, трудили су се да опишу и анализирају новонасталу си-
туацију у земљи, али и да пронађу лек како би „обновили домовину”. појам „реге-
нерационизам”, који припада сфери биологије и ботанике, шпански интелектуалци 
епохе преносе у област друштвених односа, сматрајући друштво живим организмом 
(estebanes kalderon 2006: 915–916).



155

Слика Кастиље и кастиљански идентитет у текстовима Мигела Делибеса 

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 151–164

унамуна (miguel de unamuno, 1864–1936)5, асорина (josé martínez ruiz, 
azorín, 1873–1967)6 и антонија маћада (antonio machado, 1875–1939)7. 
начин спознавања шпаније за њих је путовање, обилазак и откривање 
кастиљанских предела и најзабаченијих кутова, у којима, како су твр-
дили, и јесте суштина шпаније (sekulić, karanović 2013: 58). три су ос-
новна елемента којима се служе како би открили аутентичну бит шпа-
није: а) пејзаж (кастиљански), б) историја (национална) и в) књижевност 
(национална књижевност одређених епоха у којој проналазе суштину 
шпанског духа). кастиља је за њих основа шпанске нације и њен највиши 
израз. међутим, слика кастиље коју они разрађују и представљају ни-
како није реалистичка, већ дубоко субјективна и идеалистичка, будући 
да се суштина кастиљанског бића најбоље може открити у кастиљан- 
ском пејзажу, амбијенту погодном за спознају историје, књижевности и 
културе. поред пејзажа, историја је најбоље поље одраза и приказивања 
шпанске душе, иако не историја великих подвига и битних догађаја, већ 
интимна историја, унамуновска „интраисторија” (intrahistoria), у којој 
се налази права суштина шпанског народа. аутентичну шпанију стога 
не треба тражити у златном добу историје, културе и уметности (XVi–
XVii век), већ у средњем веку. трећи елемент којим се открива шпанска 
душа, национална књижевност, прихвата се такође у редукованом об-
лику: гонсало де Берсео, архипрезвитер из ите, хорхе манрике, гонго-
ра, грасијан, итд., само су неки од важних ауторитета и извора „правог” 
и „неисквареног” шпанског духа (Garsija lopes 2001: 593–594). коначно, 
посебно место у есејима ове књижевне генерације има сервантесов дон 
Кихот, вечита инспирација и централни предмет њиховог интересо-
вања и вишедимензионалног разматрања.

када је реч о разматрању националног идентитета и анализи шпан-
ске свакодневице, критички ставови писаца генерације ’98. груписани 
су у неколико јасних мисаоних и тематских блокова: 1) критика савре-
меног живота у шпанији, посебно елемената „цивилизованог” и „мо-
дерног” у њему; 2) критика шпанске историје; 3) критика психолошких 
архетипских одлика шпанског човека, зависног од својих географских и 
расних координата (проблем кастицизма) (lain entralgo 1997: 191). 

5 унамунову визију кастиље, пејзажа, историје, књижевности и филозофије прона-
лазимо у есејима и(ли) путописним чланцима: о кастицизму (En torno al casticismo, 
1895), пејзажи (Paisajes, 1902), о мојој земљи (De mi país, 1903), по пространствима 
португала и шпаније (Por tierras de Portugal y España, 1911), шпанска путешествија 
и призори (Andanzas y visiones españolas, 1922).

6 током читаве каријере асорин је многа дела посветио анализи шпанског духовног 
бића, а посебно кастиљанској традицији и духу народа. у том смислу значајни тек-
стови су: села (Los pueblos, 1905), стазама дон Кихота (La ruta de Don Quijote, 1905), 
Кастиља (Castilla, 1912), шпански пејзаж у очима шпанаца (El paisaje de España visto 
por los españoles, 1917), Валенсија (Valencia, 1941), итд.

7 чувени шпански песник генерације 98 антонио маћадо кастиљански пејзаж је об-
рађивао на оригиналан, поетски начин у познатим песничким збиркама Кастиљан-
ска поља (Campos de Castilla, 1912) и нове песме (Nuevas canciones, 1924), мешајући 
слике пејзажа с лирским елементима и сценама из сопственог живота.
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тема кастиље и њен значај у конституисању личног, националног и 
колективног идентитета јасна су преокупација књижевних посленика и 
касније, током XX века, све до данашњих дана.

Кастиља,	кастиљанско	и	Кастиљанци: идентитетски 
ревизионизам и афирмација специфичног колективитета

након бројних дела припадника генерације ’98, у којима централно 
место заузима кастиља и кастиљанско, тек у послератном периоду шпан-
ске књижевности (након 1939. године) могуће је поново приметити инте-
ресовање писаца за тзв. „кастиљанске теме”, због духовне, националне и 
колективне кризе, али претпостављамо и због заваравања цензуре, која 
у временима франкистичког режима и неслободе (1939–1975) приморава 
писце и уметнике да своју делатност и уметнички израз прилагоде ново-
насталим околностима и нађу алтернативне путеве комуникације с кон-
зументима уметности. циљ је неретко био кроз наизглед прихватљиве, 
несубверзивне и уобичајене теме и националне амбијенте представити 
одређену алтернативну идеологију или започети имплицитни дијалог 
о кључним питањима колективитета, међу којима се издваја и проблем 
идентитета. обе генерације писаца стављају кастиљу и кастиљанско у 
први план својих истраживања и есејистичких студија, баве се нацио-
налним духом и идентитетом, иако не у истој мери и на исти начин 
(Vajnkof dijas 1971: 56). значајне разлике постоје пре свега у конкрет-
ном приступу стварности и националној историји. док су припадници 
генерације ’98. сву пажњу посвећивали историјском преиспитивању и 
разматрању историје као теоријског и филозофског концепта, готово не-
повезаног с праксом и обичним човеком, писци послератне епохе, а међу 
њима и делибес, нису склони приступу који подразумева теоретисање и 
генерализације. такође, решења савременијих шпанских писаца за тзв. 
„кастиљански проблем” далеко су реалнија и прагматичнија, блиска об-
ичном и свакодневном човеку, припаднику само одређене класе, слоја 
или занимања (Vajnkof dijas 1971: 58). по делибесу, центри кастиље и 
кастиљанског духа су бројна села и варошице, а међу већим градовима 
то су дакако ваљадолид, Леон и паленсија. значајно је да, за разлику од 
концепције кастиљанског и кастиље у прошлости, посебно код ствара-
лаца књижевне генерације ’98, делибесова кастиља подразумева не тако 
идеализовану стварност и описе, будући да су пејзажи пусти и сиро-
машни, лишени природних богатстава, где живе људи чија је садашњост 
тешка, а будућност неизвесна. делибес постаје хроничар свог времена, 
посматрач животних услова који га окружују, уморни и разочарани мо-
ралиста који је желео бољи и хуманији свет8 (sans Viljanueva 2010: 137).

8 делибес је истрајавао у ставу да свако дело, а пре свега роман, мора имати три ос-
новна елемента: човека, пејзаж и страст. извесно је да сви романи овог писца имају 
наведене елементе, те најчешће обрађују одређени сукоб човека у конкретном гео-
графском окружењу, по правилу добро познатом писцу. деца и адолесценти, жене и 
мушкарци, средња класа у урбаним срединама, најзаступљеније су категорије међу 
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разни су књижевни жанрови које делибес користи како би се бавио 
кастиљом, развијајући оригиналну концепцију идентитета, у којој кас-
тиља има централно место, писац заузима фикционални или есејистич-
ки приступ теми, али и занимљиво становиште о бројним друштвеним 
и филозофским питањима. у том смислу значајна су дела: древне при-
че старе Кастиље (Viejas historias de Castilla la Vieja, 1962), Кастиља у 
мом стваралаштву (Castilla en mi obra, 1972), Кастиља, кастиљанско и 
Кастиљанци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979) и Кастиља збори 
(Castilla habla, 1986).

међутим, значај антологије Кастиља, кастиљанско и Кастиљанци 
вишеструко надмашује друга дела у којима писац разматра ту темати-
ку. делибес ју је сачинио од сегмената својих књижевних остварења, 
додавши на почетку сваког одељка детаљно објашњење како садржине, 
тако и најзначајнијих тематских елемената текста. управо у овим есеји- 
стичким одељцима налази се и кључ за тумачење пишчевог идеолошког 
хоризонта који омогућава јасну формулацију идентитета и „кастиљан- 
ског” као конститутивног елемента у процесу његове изградње. двадесет 
поглавља антологије тематски је организовано и праћено синтетичким 
насловима, те није тешко претпоставити да би најпрепознатљивији те-
матски оквири слике о кастиљи у најширем смислу могли бити подудар-
ни управо њима: „кастиљански пејзаж” («el paisaje castellano»), „зави-
сност од неба” («dependencia del cielo»), „религиозност” («religiosidad»), 
„склоност потчињавању и понизности” («sumisión»), „драго камење” 
(«piedras venerables»), „два света” («dos mundos»), „филозофија подмук-
лости” («filosofía socarrona»), „приврженост земљи” («apego a la tierra»), 
„хуманизација животиња” («humanización de los animales»), „инди-
видуализам” («individualismo»), „марљивост” («laboriosidad»), „кав-
ге и политичке странке” («rencillas y banderías»), „Ловци и пецароши” 
(«cazadores y pescadores»), „неповерење и гостопримство” («desconfianza 
y hospitalidad»), „фатализам” («fatalismo»), „пикарски свет” («picaresca»), 
„светковине и песме” («danzas y canciones»), „надимци и важни дани” 
(«los apodos y los días»), „сеобе” («el éxodo»), „кастиљанац пред на-
претком” («el castellano ante el progreso»).

аутор „пролога” антологији емилио аларкос љорак (2012: 11) већ у 
уводном делу покушава да понуди просторне одреднице кастиље и да 
објасни њен значај, истичући да је кроз историју иберијског полуострва 
појам „кастиља” мењао своје значење, али и конотације, пре свега због 
географског обима. мигел делибес у свом књижевном стваралаштву 
значајну пажњу посвећује идентитетском одређењу кастиљанаца, разма-
трајући „кастиљанско” као есенцијални елемент који прожима како инди-
видуални, тако и колективни ниво. чини се да само придев „кастиљанско” 

делибесовим романескним ликовима (sans Viljanueva 2010: 130). најчешћи амбијент 
у који смешта радњу је кастиља, како рурална тако и урбана, а утицај амбијента и 
друштвено-историјских прилика на развој лика, окосница је готово већине његових 
дела. природа и кастиља код делибеса, примећује санс виљануева (2010: 136–137), 
сједињене су у једну реалност.
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(lo castellano) ипак није довољан да се објасни прожимајући елемент ства-
ралаштва овог савременог шпанског писца, будући да је његово целокупно 
дело једнако прожето и снажним осећајем за људско и универзално. како 
примећује аларкос љорак (2012: 13), чак и делибес, уз урођену скромност, 
врло уздржано одговара на питање да ли се осећа кастиљанцем: 

el escritor, el novelista, cumple su misión alumbrando la parcela del mundo que 
le ha caído en suerte. a mí me ha tocado castilla y trato de alumbrar castilla. 
naturalmente, existe la aspiración del escritor a la universalidad, pero yo consi-
dero que la universalidad del escritor debe conseguirse a través de un localismo 
sutilmente visto y estéticamente interpretado.9 (apud alarkos ljorak 2012: 13)

у овој књизи, брижљиво сачињеној и минуциозно структурираној, 
озбиљан тон је свеприсутан елемент. посебно су значајни коментари у 
којима писац напушта позицију неутралног и објективног посматрача 
и заузима крајње субјективни став, нудећи читаоцу бројне интерпрета-
ције свог стваралачког корпуса историјског, метафизичког, филозоф- 
ског, етнолошког карактера. на тим местима у тексту писац постаје про-
поведник, чији глас треба да укаже на потребу стварања новог, друга-
чијег, бољег колектива. управо у фрагментима текста где прави осврте 
на стварност која га окружује, како примећује аларкос љорак (2012: 15), 
делибес дискретно истиче све негативне видове живота, али и локал-
них и регионалних прилика. требало би посебно нагласити да делибе-
са краси развијена еколошка свест, толико значајна савременом човеку 
и савременим друштвима. у складу с тим, однос човека и природе, тј. 
преиспитивање човековог места у нетакнутој природи или уништеним 
природним условима, конститутивни су елементи пишчевог идеоло- 
шког и идентитетског спектра.

у двадесет поглавља ове антологије делибес говори, између осталог, 
о кастиљанском пејзажу, о карактеру кастиљанаца, о њиховим веро-
вањима и обичајима, тј. о фолклорним одликама, о историји, о давним 
временима, али и о садашњости (alarkos ljorak 2012: 17). удаљавајући 
се од идеалистичке и романтичарске представе кастиље, карактеристи-
чне за нека прошла времена и векове, у свој њеној слави и сјају, делибес 
изражава крајње песимистичку и нихилистичку слику овог иберијског 
предела. „кастиља ствара своје људе, али их и уништва”, чест је лајтмо-
тив бројних текстова у којима писац изражава своју слику регионалних 
и(ли) локалних области и прилика. обојена изразитом атмосферском 
неизвесношћу, кастиља и њени становници одувек полажу велике наде 
у снагу и утицај неба, а та нада често постаје нови облик религије:

la inseguridad atmosférica ha originado en el labriego castellano una segunda 
naturaleza basada en la desconfianza: desconfianza en las propias fuerzas y en 

9 књижевник, романописац, своју мисију испуњава осветљавањем оног педља земље 
који му је судбина наменила. мени је додељена кастиља и настојим да осветлим кас-
тиљу. јасно, постоји тежња писца ка универзалности, али сматрам да писац своју 
универзалност мора да оствари кроз предано посматрање и естетску интерпрета-
цију нечег локалног (превод: аутор).
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la asistencia del sol o del agua que necesita. esta desconfianza, apuntalada en 
razones climatológicas, va extendiéndose después hacia sus convecinos y hacia la 
vida misma y acaba configurando una manera de ser: la del hombre insatisfecho, 
receloso, que vive en una perpetua zozobra. el campesino castellano, por siste-
ma, nunca nos dirá que las cosas van bien.10 (delibes 2012: 55)

неизвесност и непозната будућност фрустрира и плаши кастиљан- 
ског човека: излаз проналази у јасној религиозности, као једином могућем 
излазу који му олакшава туробну свакодневицу. оваква религиозност 
посебно се огледа у поштовању традиције и традиционалног приступа 
животу, али и у развијању побожних култова, посебно према девици 
(Virgen). свеци су медијум за одржавање наде, те су молитве упућене уп-
раво њима у ситуацијама кад треба призвати кишу или заштитити усеве 
и плодове земље. монотон и једноличан пејзаж не дају много прилика за 
развој и рационална објашњења појава, те религиозност на махове добија 
елементе сујеверја и подстиче склоност ка натприродном и чудесном.

кастиљански човек, вођен искуством и тешким животом у суровим 
природним условима, склон је да не верује исувише у колективне циље-
ве и ефикасност било каквог облика групног деловања. тако настаје и 
доминантна мантра међу кастиљанцима: «lo mío es mío pero lo de todos 
no es de nadie»11 (delibes 2012: 127). стога кастиљанац, као биће које у 
кључним и одлучујућим тренуцима и пред проблемима својих ближњих 
реагује незаинтересовано, исказујући учесталу великодушност и сао-
сећање, сада постаје и отупели појединац, неспособан да покаже соли-
дарност у питањима свакодневице. овај изразити индивидуализам, који 
одликује кастиљанца, лако се може довести у везу са мизантропијом као 
основним елементом његовог менталног склопа, те потребом да се оса-
ми и живи у условима који не омогућавају комуникацију. дакле, упркос 
томе што је човек по природи друштвено биће, код кастиљанаца прона-
лазимо варијетет који се огледа у појави човека-самотњака.

такође, извесно је да у кастиљанској традицији постоји нераски-
дива веза кастиљанског човека, земљорадника и сељака и земље коју 
настањује. његов земљишни посед постаје део идентитета, личног, по-
родичног и колективног. живот кастиљанског сељака у целости чини 
земља коју обрађује, а пошто је она његов смисао живота и постојања, 
треба је пажљиво обрађивати, неговати, шкропити капима свога зноја, 
умрети на њој, и коначно допустити да га у смрти баш она и прекрије 
(delibes 2012: 135).

10 атмосферска променљивост створила је код кастиљанског ратара једну другу при-
роду, засновану на неповерењу: неповерењу према сопственим снагама и према сун-
цу и води, чија помоћ му је потребна. овакво неповерење, условљено климатским 
разлозима, касније се шири на ближње и на сâм живот, те на крају обликује и ње-
гов начин живота: живот незадовољног, огорченог човека који живи у непрестаној 
бојазни. кастиљански сељак, по правилу, никад нам неће рећи да је све у најбољем 
реду (превод: аутор).

11 „што је моје, моје је, али оно заједничко, ничије је” (превод: аутор).
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још два идентитетска елемента која можемо издвојити из сегмена-
та есејистичких коментара мигела делибеса (2012: 181–182) у овој анто-
логији јесу „кастиља као периферија” и „кастиља као место заборава”. 
у том снажном осећају периферије и издвојености од центра збивања 
(престоничком, националном, регионалном, европском) развила се јед-
на хрома, инертна и покорна географска област, те се у политичком, иде-
олошком и сваком другом смислу могло рачунати на кастиљу и њене 
људе а да се нису улагала било каква средства у покретање разноразних 
процеса. кастиљанац је резервисан, неповерљив и сумњичав, свестан да 
је све што поседује резултат његовог личног рада, а не туђих заслуга или 
помоћи „спољних фактора”. традиционализам је елементарна одлика 
начина живота кастиљанца, а посебно традиционалистички елементи 
попут неговања племићког култа (значај и распрострањеност идалга, 
шпанског племића ниског ранга), славне прошлости, достојанства и от-
ворености да „понуди чашу вина првом странцу који наиђе с добрим 
намерама и у миру” («compartir un vaso de vino con el primer forastero que 
llegue tan pronto barrunte que no viene a él de mala fe») (delibes 2012: 182). 
реч је, дакле, о неповерењу и сумњичавости које не искључују, већ оба-
везно подстичу господство, витештво и гостопримство.

фатализам, као изразити елемент кастиљанског духа, учинио је ло-
калног становника пасивним бићем које већ унапред губи наду да ст-
вари може решити делањем. мирење са затеченим и постојећим, рези-
гнираност стварношћу, одсуство наде и вере у будућност, само су неки 
од фаталистичких симбола становника кастиље. у оваквом амбијенту 
и духовном миљеу није ни потребно показивати отпор или бити склон 
побуни, будући да ће свака акција зависити од одлука престонице и 
централизоване власти, али и од могућности да се неко у органима уп-
рављања сети „периферије” (delibes 2012: 195). у оваквом становишту 
треба тражити извор за распрострањени и у традицији укорењени кас-
тиљански осећај изолованости, посебно у односима града према селу.

коначно, кастиља је постала сабирно место и центар миграција ста-
новништва из села у градове. долазак на свет неких нових генерација, 
измењено васпитање, прекид с концепцијом традиционалног огњишта и 
вишегенерацијске заједнице под истим кровом, довели су до пустошења 
свега сеоског и исконско кастиљанског. резултат је неговање „култа са-
бласти”, будући да су опустошена кастиљанска села у потпуности оронула 
и пала у физички и сваки други заборав, или пак успевају да се одржавају 
у животу захваљујући напорима преосталих стараца који нису могли да 
се помире са животом на неком другом месту, далеко од „родне груде”. јаз 
између младих, који одлазе у урбане средине како би напредовали и ух-
ватили корак с модерним начином живота, и стараца, који се грозничаво 
држе свог родног краја настојећи да буду последњи бастиони традиције и 
да од изумирања сачувају фолклор и оно исконско кастиљанско, херојско 
на умору, све више личи на сукоб између потребе за квалитетом, с једне, 
и квантитетом живота, с друге стране. напредак свакако није лоша ст-
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вар, сматра делибес (2012: 251), али не треба прихватити прогрес који са 
собом носи дехуманизацију човека и уништење природе:

entonces, mis palabras de esta noche no son sino la coronación de un largo pro-
ceso que viene clamando contra la deshumanización progresiva de la sociedad 
y la agresión a la naturaleza, resultados, ambos, de una misma actitud: la en-
tronización de las cosas. pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la 
naturaleza y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado 
de su esencia. (…) [a]ntes que menosprecio de corte y alabanza de aldea, en mis 
libros hay un rechazo de un progreso que envenena la corte e incita a abandonar 
la aldea. desde mi atalaya castellana, o sea, desde mi personal experiencia, es 
esta problemática la que he tratado de reflejar en mis libros.12 (delibes 2012: 253)

уништење природе није само физичко већ подразумева и брисање 
њеног значења за самог човека, неку врсту духовне и животне ампута-
ције (delibes 2012: 254). оваквим приступом и сликом прогреса и њего-
ве улоге у формирању идентитетских одредница кастиљанског човека 
делибес се сврстава у ред оних писаца који су означавани као изразити 
традиционалисти. међутим, и наведени одломак, али и ваљано тума-
чење делибесовске аргументације, пре указују на умерени традициона-
лизам и јасну идеологију повратка природи и човековим коренима.

Закључак
антологија Кастиља, кастиљанско и Кастиљанци мигела дели-

беса представља значајан допринос процесу разумевања кастиљанског 
човека и кастиљанског духа у идентитетском кључу. посебно су инди-
кативни аутореференцијални сегменти који претходе одломцима из де-
либесових прозних дела, а у којима се смењују озбиљан есејистички тон, 
филозофска визура и критички осврт на разне видове кастиљанске сва-
кодневице. делибес тако читаоцима ненаметљиво сугерише једну ори-
гиналну слику кастиље и свега кастиљанског, посебно истичући њену 
историјску бит и традиционални начин живота.

за разлику од својих књижевних претходника, посебно припадни-
ка генерације ’98, који су кастиљу сматрали углавном апстракцијом у 
служби идеолошког илустровања филозофских и метафизичких по-
ставки, мигел делибес извесно говори о другом облику концептуалног 
уопштавања. његова кастиља је „реална кастиља”, коју чине аутентич-
ни, живи људи, блиски традицији, у чијим малим, свакодневним зби-
вањима почива срж шпанског човека. делибес вишеструко превазила-

12 дакле, моје речи вечерас нису ништа друго до круна једног дуготрајног процеса про-
тив све веће дехуманизације друштва и агресије према природи, као резултата једно 
те истог поступка: постављања обичних ствари на трон. ипак човек, свидело се то 
нама или не, своје корене вуче из природе, те одвајајући га од ње и мамећи га техни-
ком, одузимамо му његову бит. (...) [у]место мотива „куђење града и хваљење села”, 
у мојим делима налазимо одбацивање напретка који трује град и подстиче на на-
пуштање села. из моје кастиљанске осматрачнице, тј. из мог личног искуства, управо 
је то проблематика коју сам покушао да обрадим у својим књигама (превод: аутор).
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зи традиционално књижевно и есејистичко разматрање кастиљанског 
идентитета и улоге кастиље у формирању личног и колективног: своје 
ликове у прозним делима интегрише у кастиљански пејзаж, стварајући 
интерактивни однос међу њима и показујући емпатију и људску топлину 
која је углавном недостајала претходницима, припадницима генерације 
’98, склоним лабораторијском и апстрактном разматрању историјских и 
филозофских питања. 

анализа „слике о себи” (auto-image), тј. о кастиљи и кастиљанцима 
у делибесовим текстуалним фрагментима, потврђује претпоставку да 
њени конститутивни елементи чине низ општих места и стереотипних 
представа и карактеристика које, на први поглед, могу бити актуализо-
ване и у другим европским регионима. но, чини се да на кастиљанском 
подручју проналазимо веома оригиналан спој наглашеног телуризма, 
културног традиционализма, натурализма, изразитог и деструктивног 
песимизма, али и друштвене, политичке, идеолошке поларизације. кас-
тиљанац тако постаје човек чији идентитет обухвата спој противречно-
сти које му својим динамизмом помажу да опстане у суровим животним 
околностима. занимљиво је да у делибесовским текстуалним фрагмен-
тима скоро и не проналазимо јасну референцијалност и усмереност ка 
другом, спољашњем, изванкастиљанском, европском, већ се та врста 
уобичајеног обрасца у разматрању идентитетских питања налази у дис-
курсу тишине или тек имплицитном тињајућем дијалогу, присутном и 
подразумеваном у свему што није речено или је само наговештено. 

такође треба нагласити да су елементи кастиљанског идентитета 
које делибес настоји да прикаже и објасни у својим текстуалним фраг-
ментима условљени и временом настанка његове антологије, крајем се-
дамдесетих година XX века, када шпанија, а уједно и кастиља као њена 
„срж”, након деценија изолације и друштвене херметичности франки- 
стичког периода, започињу демократску транзицију и поновну изградњу 
друштвеног и цивилизацијског система, по угледу на модерна европска 
друштва. Будући да одређивање идентитета у савременим колективите-
тима подразумева дискурзивну активност која се заснива на ауторефе-
ренцијалности, али и на различитости као полазишту за процес иденти-
фикације, модерна европска друштва и културе, а међу њима и шпанско 
друштво и култура, у покушају одређивања регионалних идентитета 
били би стављени пред бројне изазове. стога остаје отворено питање де-
финисања и(ли) преиспитивања слике кастиље и одређивања кастиљан-
ског идентитета у књижевном стваралаштву шпанских писаца XXi века, 
с обзиром на то да су друштва у ери глобализације, миграција, етничких 
и културних прожимања, постала плодно тло за идентитетску ревало-
ризацију, али и место свеопштег дијалога.
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Vladimir J. Karanović
The iMage of caSTiLe anD caSTiLian iDenTiTY in The 

wriTingS of MigueL DeLibeS
Summary

considering the importance that issues of identity have in contemporary comparative 
and cultural studies, this article presents the image of castile and analyses the elements of 
the castilian identity which are discussed in the anthology entitled Castile, Castilian and 
Castilians (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979) and personally compiled by the 
spanish contemporary writer miguel delibes (1920-2010), fulfilling the promise given to a 
publisher to finally offer the public a number of answers to smouldering and topical issues 
during the period of democratic transition in spain. since these kinds of issues first appeared 
in a systematic manner and were thoroughly analysed in the essayistic texts of the Generation 
of 98, a considerable portion of the article is dedicated to the differences between previous 
images of castile, especially its landscape, and more contemporary concept, created by miguel 
delibes, which is conceived in a very different historical and social context. The analysis of 
self-image, that is, in this case, of castile and the castilians in the textual fragments of miguel 
delibes, a castilian, supports the assumption that its constituent elements make a synthetic 
fusion of tellurism, cultural traditionalism, naturalism, intense and destructive pessimism, 
but also an ideological, political and social polarization of the castilian people. a castilian, 
therefore, becomes a man whose identity includes a synthesis of contradictions that often help 
him, by its dynamism, to survive the harsh living conditions, and to compare himself and his 
existence with the other/others, that is, with everyone who is outside the geographical and 
cultural boundaries of the central iberian peninsula.

Keywords: miguel delibes, Castile, Castilian and Castilians, identity, cultural studies, 
twentieth-century spanish literature  
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ПСИхоАНАЛИТИЧКИ ПРИСТуП РоМАНу 
КинеСКО	ПиСМО СВеТИСЛАВА БАСАРе

испитивање у раду усмеравамо ка осветљавању сложених 
међуодноса различитих видова психоаналитичке теорије и романа 
Кинеско писмо светислава Басаре. у роману препознајемо и игру 
смисла и значења карактеристичну за хибридни и химерични дис-
курс жака Лакана. откривамо параноидни аспект власти тотали-
тарног система, као и сваке велике теорије, па тако и Басариног 
дискурса. разматра се грађење романа у складу са схватањем да 
се текст конституише око неизрецивог, празног места, смрти или 
трауме. анализа је усмерена ка препознавању свега што траумати-
зује текст, онога што га исписује и поништава у исто време. испи-
тујемо однос страха од смрти од кога се бежи у текст и тоталитар-
не принуде која свој притисак зарад контроле појединца врши 
путем академских, полицијских, медицинских, психијатријских и 
других институција. разматра се однос љубави и смрти у Басари-
ној прози и њихов однос према нихилизму и апсурду. 

Кључне речи: психоаналитички дискурс, апсурд, идентитет, 
тоталитаризам, деконструкција.  

психоанализа се од свог настанка развија као метод за истражи-
вање феномена психичког живота: снова, маштања, језичких омашки, 
детињства, митова, али и процеса уметничког и књижевног стварања. 
у складу са тиме психоанализа се јавља и у форми  психоаналитичке 
књижевне критике која у књижевном делу трага за „скривеним смислом 
у основи манифестованих садржаја” (Biti 1997: 323). психоаналитичка 
критика појављује се обично у комбинацији са другим теоријским усме-
рењима као што су структурализам или постструктурализам. то води 
њеним различитим применама јер психоаналитичка критика остаје под 
утицајем доминантних књижевних покрета што чини овај приступ из-
разито хетерогеним и комплексним, али уједно и неодвојивим од тео-
рија са којима је психоанализа прожета (Biti 1997: 323). у овом раду на-
стојимо да осветлимо однос књижевног и психоаналитичког дискурса у 
делу Кинеско писмо светлислава Басаре и притом испоштујемо хетероге-
ност психоаналитичке теорије, ослањајући се првенствено на теоријски 
приступ жака Лакана, али и теорију јулије кристеве, и самог сигмунда 
фројда, као зачетника психоанализе. психоаналитички приступ датих 

1 moons.and.mushrooms@gmail.com
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аутора у изучавању књижевних текстова биће доведен у везу са пост-
структуралистичким књижевнотеоријским ставовима. 

сматрамо да је хетерогеност теоријских модела најподеснија за 
приступ раном Басарином стваралаштву јер сличну теоријску хетеро-
геност и склоност плурализму налазимо код самог аутора. Басарина 
проза у себи садржи мноштво интертекстуалних односа, од којих је за 
нас најзначајније позивање на сигмунда фројда и често увођење пси-
хоаналитичке теорије с циљем њеног унутрашњег подривања (pantić 
1985: 8). Басарин приповедач осећа снажну потребу за обрачуном са пси-
хијатријским (као и академским и полицијским) институцијама у којима 
препознаје механизам за произвођење клонова, или „фалсификованих 
бића без онтолошког покрића” (Basara 1984: 94).  у један такав обрачун 
или дијалог текстова призвано је мноштво других дискурса, а осим књи-
жевног и психоаналитичког, значајни су и политички и историографски 
дискурс. на тај начин гради се хибридни, и химерични дискурс, карак-
теристичан за постмодерне ауторе, близак Лакановом виђењу текста као 
„игре смисла и значења” (jevremović 2000: 33). 

Басарини текстови поседују теоријску самосвест. према ролану 
Барту, у питању је вид белетристичких текстова који се могу означити 
као „уцењивачи теорије” (Bart 1992: 63).  у ту групу би се могли сврстати 
сви они текстови који се утркују да служе теорији и који су у складу са 
њеним поставкама, па тако претендују да буду грађа за одређени вид 
теоријских студија. на тај начин они се стављају под заштиту теорије и 
са њом успостављају неку врсту савезништва. ипак, према ролану Барту 
„уцењивачи теорије” у које убрајамо Басарино Кинеско писмо, врло често 
прекорачују границе теорије која их штити, тако да излазе из очекиваног 
теоријској хоризонта (Bart 1992: 63). Басарино стављање под кишобран 
књижевне теорије само је привид, јер ни у ком случају се не може рећи 
да постоји теоријски модел који његова проза у потпуности подржава. 
прекорачење оквира, или граница, како књижевног дискурса тако и те-
оријских система, јесте један од основних поступака на којима се гради 
Басарин текст. према слободану владушићу,  Басарина проза „суптил-
но подрива поетичке постулате постмодерне прозе пратећи  их само до 
одређене тачке” (Vladušić 2000: 254). можемо рећи да највећу вредност 
коју Басарини текстови остварују, остварују управо прекорачењем гра-
ница, а не слепим подређивањем теоријским моделима. теоријски моде-
ли служе међусобној разградњи и сукобљавању што је поступак којим 
се жели истаћи немоћ сваке од теорија у тежњи за свеобухватношћу и 
открити парадокс на коме је изграђена свака од њих. 

Кинеско писмо је хронолошки други Басарин роман који прати при-
че у нестајању, дело неодређене жанровске структуре а које бисмо могли 
сместити негде на граници романа и збирке прича. жанровско одређење 
Кинеског писма могло би се одредити нешто сигурније, иако је дело дато 
у фрагментима у нелинеарној, често инвертираној форми. у овом делу 
препознајемо чвршће тематске нити између фрагмената, као и контину-
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итет ликова, па га стога одређујемо као роман. жанр дела је ипак дели-
мично релативизован јер се препознаје снажан утицај стилских вежби, 
дела чији је аутор рејмон кено, а које својом формом снажно утиче на 
форму Кинеског писма. дело је тако роман који је формално изграђен 
на стилским вежбама, па и само представља вид стилских вежби. по-
ред тога, нешто од свеопштег осипања, и нестајања прича у нестајању 
можемо препознати и у Кинеском писму, како у расутости идентитета 
јунака, тако и у осипању целокупног приповедног света који се само још 
писањем може одржати у постојању и у неком виду целине: „најважније 
је да иза мене, бар привидно, остаје неки континуитет, нешто наизглед 
непрекинуто на шта се не смем обазирати. морам писати да не бих умро. 
и морам то стално понављати да не бих заборавио” (Basara 1985: 36).

писање је у Кинеском писму не само услов постојања већ и вид при-
нуде. приповедачу је дат рок да напише полицијски извештај од свега 
сто страница новинарским проредом, па пишући тај извештај, припо-
ведач ствара роман. на овом месту могли бисмо осветлити семантику 
самог наслова романа. Кинеско писмо упућује на две ствари. на првом 
месту, за читаоца нашег подручја кинеско писмо је нешто неразумљи-
во, нешто сувише сложено, до чијег правог значења се не може (толико 
једноставно) допрети. друга асоцијација јавља се када разложимо син-
тагму, у којој имамо придев „кинеско” који упућује на тоталитарни ки-
нески режим у коме јунак живи, и „писмо” као главну реч синтагме које 
упућује на плаву коверту коју приповедач сваког јутра добија, а у којој 
се налазе принуде и претње полиције. да би могао да настави да постоји, 
приповедач сваког дана заборавља на писмо у плавој коверти, али не за-
боравља на писање којим одлаже сопствену смрт. кинеско писмо је и 
нешто више. искошеним, „кинеским” погледом, приповедач настоји да 
посматра ствари изван онога каквим се желе приказати, и као такве их 
уноси у своје писмо, свој текст, свој полицијски извештај. кинеско пис-
мо се у својим значењима додатно умножава тако да постаје и љубавно 
писмо које приповедач прима од кинескиње у коју је заљубљен. кинеско 
писмо је и његов несхватљив идентитет, као и његова персонификована 
смрт дата у виду моире или пријатеља који ради у просектури. једно је 
сигурно, а то је да је писмо омеђено са једне стране принудом са дру-
ге динамичним, нејасним и стално измичућим значењем. оваква ви-
шезначност наслова романа је у складу са поетиком постмодернизма и 
тежњом за уметношћу која ће бити парадоксална и вишесмислена, неух-
ватљива, али уједно витална, хибридна и свеобухватна (hačion 1996: 60).    

писање као бекство од принуде и потрага за значењем води нас пи-
тању идентитета јер приповедач није у стању да одговори ни на питање 
свог постојања. идентитет Басариног јунака је наметнут, и он поседује 
свест о немогућој потрази за идентитетом унутар језика: 

„наједном сам постао свестан да ја не пишем реченице, већ да реченице 
говоре оно што оне желе и да ме на неки начин присиљавају да их запи-
сујем и то тако као да желим да их записујем. као да све то заиста мислим. 
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нисам се усуђивао да прочитам написано да не бих постао кип од соли” 
(Basara 1985: 25).

на овом месту отвара се питање да ли приповедач исписује текст 
или текст парадоксално исписује њега. ако се идентитет гради у тексту, 
у језику, онда је носилац идентитета изграђен језиком и текстом, а не 
обратно. на овом месту препознајемо Басарино наслућивање Лаканове 
идеје субјекта који је потпуно развлашћен у језику (Bužinjska, markovski 
2009: 58). идеја великог другог или симболичког поретка у тексту је 
материјализована и приказана као текст који се сам исписује, односно 
субјекат који настоји да испише текст открива тај процес као вид кому-
никације који не може искорачити изван симболичког и допре до реал-
ног (Žižek 2012: 22). одатле удвајање приповедача на две инстанце, на 
ја и ја, односно, на наметнути идентитет или симболички идентитет 
и нешто скривено, чисто биолошке природе што би било реално али 
потиснуто и потпуно недостижно. према Лакану, не говоримо ми јези-
ком, већ језик говори нас, односно језик говори једино себе самог, и то 
је идеја коју варира и Басара у својим раним делима. идентитет у тексту 
је зато за субјекта Басариног текста лажни идентитет, па се за њим и не 
осврће да не би, као Лотова жена у библијској легенди, постао „кип соли”, 
или да не би постао једнак са сопственом фиктивном истином уколико 
се на њу осврне. приповедач зна да је опасно поистоветити се са исписа-
ним и да баш ништа не припада њему, и то Басара илуструје рукама које 
се отимају контроли па уместо да пишу оно што приповедач жели оне 
му везују омчу око врата са намером да га обесе док исписане реченице 
вриште и урлају по својој вољи изазивајући бес суседа (Basara 1985: 27). 

Кинеско писмо у складу са постмодерном поетиком скреће пажњу 
на производњу текста, производњу идентитета, радије него на сам про-
извод, на „тренутак грађења субјекта у језику од стране језичког систе-
ма” (hačion 1996: 148). никакав коначни идентитет и коначно значење не 
могу се досећи текстом, те се стога претходно исписано варира и подри-
ва, заборавља и потискује, окреће против себе да би се деструкцијом мо-
гао изборити простор за даљу конструкцију, за даље бекство од конач-
ности и једнозначности осликано бекством од прогањања полиције ки-
неског тоталитарног система. у Кинеском писму може се постојати само 
у случају непрестаног бекства, те је неопходно и непрестано прогањање. 
зато се живот Басариног „ја” не завршава биолошком смрћу, нити по-
чиње биолошким рођењем, већ увођењем у симболички поредак и из-
ласком из њега, почетком прогањања и његовим крајем.  парадоксално, 
идентитет се постиже у бекству од једног задатог онтолошки празног 
идентитета и његовом непрестаном деструкцијом: 

„зовем се фриц. јуче сам се звао другачије. данас се зовем фриц” (Basara 
1985: 5).

„фриц, или фин, или фи, или како се већ зовеш. ништа ти не вреди да 
мењаш имена. ми знамо сва којима се служиш” (Basara 1985: 18). 
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„не постојим ли само онда када то на овај или онај начин одговара околи-
ни; нисам ли зато уписан у разне спискове и евиденције. већ када си се ро-
дио, онда те једноставно терају да постојиш онолико и онда, колико и када 
то одговара овом или оном сплету околности” (Basara 1985: 14).

према Лакану, ако постоји тако нешто као што је истина субјек-
та, она се не би налазила у њему самом, па чак ни онда када је субјекат 
привидно у улози господара  (jevremović 2000: 20). Лакан уводи идеју 
отуђеног субјекта, који је себи потпуно недоступан. субјекат је уплетен у 
симболички поредак,  и на тај начин лишен аутономије. неаутономност 
илустрована Басариним приказом фрицовог имена које се мења ван ње-
гове воље, одговара постмодерном оспоравању јединственог и кохерент-
ног субјекта, аналогном са „оспоравањем сваког тотализујућег и хомоге-
низујућег система” (hačion 1996: 30). уплетеност у симболички поредак 
одузима сваку могућност досезања истине субјекта јер говорећи човек 
користи речи које не потичу од њега, већ из сфере отуђујуће културе 
(Bužinjska, markovski 2009: 64). симболички поредак зато фрица уводи 
у постојање и брише из њега, у потпуности инструментализује субјекат. 
отуда немоћ сваке интерпретације да досегне истину интерпретира-
ног, па оно чиме се Лакан као психоаналитичар служи јесте опонашање 
несвесног уместо говора о несвесном. ка истом циљу усмерени су и Ба-
сарини текстови. Басара опонаша механизме завођења текста како би 
разоткрио те исте механизме, свестан да им и сам подлеже. он их не 
описује, нити анализира, већ опонаша и иронијски подрива, па тако от-
крива њихове границе и чини их видљивим за читаоца.

  основна стилска средства на којима је изграђено Кинеско писмо су 
тако иронија и парадокс, као део подривајућег механизма за разобли-
чавање различитих видова теорија тоталитарног система. исмевајући 
медицину (па и психијатрију) као науку и узалудност њених напора да 
физички излечи онтолошки празна бића, Басара каже следеће: „Лека-
ри су предузимали све да излече мога пријатеља како би могао умрети 
здрав. узгред, и мој отац је говорио на самрти да је за поштеног човека 
најлепше да умре здрав, окружен својом породицом. идилично, нема 
шта” (Басара 1985: 8).

за приповедача нужност смрти поништава сваки смисао могућег 
оздрављења. поступак лечења препознаје се као уклапање у друштве-
но прихватљиво постојање, или модификовање, како телесно тако пси-
хичко, зарад адаптације потребама друштва и постојећим нормама. на 
исти начин Лакан осуђује идеал адаптације субјекта и упозорава да он 
„почива на нерефлексивном фантазму”, на једној „опасној илузији” (је-
времовић 2000: 27). психијатријски идеал адаптације нужно произво-
ди насиље, производи диктатуру. смисао психоаналитичке доктрине је 
у суочавању субјекта са истином његовог бића, а не у адаптирању, која 
би значила смрт субјекта, или наметање некакве унапред формиране и 
нормиране истине уместо откривања истине појединца. психоанализа 
не говори индивидуи како да се прилагоди стварности, већ објашњава 
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како се конституише тако нешто попут стварности (Žižek 2012: 12). отуд 
Басарин приповедач има бројне смрти и бројна рођења која су аналогна 
његовим адаптацијама и разбијању фантазама тих адаптација. за Лака-
на овакво прилагођавање институционално наметнутим нормама „нуди 
извесност, признатост, али за узврат тражи душу” (jevremović 2000: 27).   

репресивни систем полицијске државе у складу је са Лакановом 
идејом параноидне структуре власти. потреба да се одржи потпуна кон-
трола резултира страхом и сумњом који прожимају сваки аспект живо-
та јунака Кинеског писма. све институције су уједно и полицијског или 
војног типа: „кроз болничку собу су непрестано пролазили војници у 
маскирним оделима. ту негде, у близни, била је касарна, па су се ваљда, 
враћали са занимања” (Basara 1985: 7). 

тако се параноидни аспект кинеског уређења манифестује кроз по-
сету јунака романа пријатељу у болници, где га силом задржавају на ле-
чењу и некаквој хитној операцији. једнако као што је полицијској дикта-
тури свако крив, „болничкој диктатури” свако је болестан. параноидни 
симболички поредак који прожима све аспекте друштва не изузима ни 
мртве, па тако Басарин приповедач у посети клиничкој просектури при-
мећује да ни мртви нису слободни, већ су и они означени цедуљицама 
које су им привезане концем за палчеве десне ноге са још „неким пода-
цима”  које је био „заборавио” (Basara 1985: 22). да би се умрло у Кине- 
ском писму, мора се претходно бити избрисан из симболичког поретка. 
параноидни аспект преноси се са власти и шири се целом структуром 
друштва. приповедач као појединац у таквом друштву може да каже 
само следеће:  

„на пример, када у својим ретким шетњама наиђем на полицајца, једва се 
уздржим да му не приђем и кажем: предајем се! ја сам фриц! немогуће је 
да нисам крив. водите ме!” (Basara 1985: 7).

„зидови собе су начуљили уши и прислушкују шта говорим” (Basara 1985: 50). 

параноидни друштвени поредак није контролисан психијатриј- 
ским институцијама, већ су те институције контролисане њиме, и такође  
параноидне. из тог разлога и Лакан и Басара желе да разоткрију такав 
поредак и прикажу свет којим управљају груби и банални односи моћи 
скривен иза маске одређене доктрине. према Лакану, свака теорија сања 
да постане догма, па је неопходно направити извесну дистанцу у проуча-
вању теорије, односно неопходна је критика теоријског ума (jevremović 
2000: 36). психоанализа као једна од великих теорија такође настоји да 
постане догма, илустрована у Басарином тоталитарном Кинеском писму 
кроз полицијску државу и полицијску психијатрију. иронијски приказ 
таквог поретка налазимо у речима главног јунака који „не би постојао” 
да није прогањан, а исто тако ни они који га прогоне не би постојали да 
немају кога да прогоне. отуда се налазе заједно у срећној симбиози, зах-
вални једни другима, у константном одржавању привида, или фантаз-
ме рационалног уређења. апсурд ситуације у којој се налазе је потпун 
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јер нити су прогонитељи свесни о чему фриц треба да састави извештај, 
нити он сам зна о чему треба да пише. за све то време остаје само вешто 
креирана атмосфера страха у којој се приповедач налази, јер бива одр-
жавана константним приливом писама у плавој коверти и њиховим ре-
чима да ће „доћи ускоро”, па прогоњени живи ишчекујући то неодређе-
но „ускоро” које може бити сваког тренутка. оно што је најзначајније 
јесте да под притиском параноидног концепта власти појединац мора да 
се поистовети са наметнутом улогом кривца, односно да одигра улогу у 
фантазму који није његов. из тог прихватања туђе параноје као реално-
сти произлазе комични ефекти романа. фриц је принуђен да сумња на 
себе самог. његова сумња ради по принципу нквд, односно фриц као 
део свог идентитета има интегрисан систем мишљења некадашње тајне 
полиције совјетског савеза којој је свако крив док се не докаже супрот-
но (Basara 1985: 27). зато фриц признаје и оно што није урадио, јер нема 
доказа да се то није десило:  „па добро! признајем (док се (и ако се) не 
докаже супротно): задавио сам суседа, леш сам ставио у врећу, а врећу 
бацио у реку” (Basara 1985: 27). 

и без обзира што је сусед и даље жив, приповедач осећа потребу да 
се у апсурдној ситуацији оправда још апсурднијом констатацијом: „уос-
талом, пре или касније сусед би умро. тако ради мој одбрамбени меха-
низам” (Basara 1985: 27). 

у овоме можемо препознати још један нквд принцип који при-
поведач налази корисним за растерећење гриже савести. Баш као што 
нема смисла лечити болесника који једном мора да умре, исто толико за 
приповедача је бесмислено осећати се кривим за убиство човека који би 
такође, једном, морао да умре. идеја смрти се јавља како би поништила 
смисао сваке могуће акције и открила још дубљи, апсолутни и егзистен-
цијални апсурд, далеко страшнији од репресивног параноидног система 
Кинеског писма. отуда се приповедач повинује тоталитарном, мањем 
апсурду препознајући у њему неку врсту нужности и осликавања егзис-
тенцијалног бесмисла: „умрећу кад-тад и ништа не могу учинити да не 
умрем. осим да се обесим” (Basara 1985: 27). 

Басарин приповедни свет срачунат је тако да приповедач прибегава 
мисли о смрти као излазу у тренутку када надвлада страх од принуде 
симболичког поретка и мисао о узалудности отпора. смрт се уочава као 
једини могући, односно, немогући излаз у нешто изван бесмисла при-
нуде. зато се смрт јавља персонификована, као идеална љубавница, или 
као „моира”, која се љубавним писмом обраћа приповедачу. с друге 
стране, пред страхом од смрти, приповедач се опет повлачи и враћа на-
зад грубој реалности којом је окружен, испуњавајући је бар на тренутке 
новим смислом. отуда приповедач све време вибрира између страха од 
живота и страха од смрти да би у том процесу исписао роман: „стидео 
сам се, наравно, јер читав дан ништа друго нисам радио осим што сам се 
плашио смрти. гадио сам се тог страха, већ сам био уморан од бесконач-
них стрепњи” (Basara 1985: 55). 
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исписивање извештаја је вид бекства од страха или од трауме. али 
бекство од једног страха бива преусмерено ка другом да би одатле при-
поведање поново бивало преусмерено, па се процес бекства ни у једном 
тренутку не завршава.  страх у потпуности условљава писање, покреће 
га и обликује, и зато фриц признаје да се не уме изразити осим ако нису 
у питању „страх од смрти или меланхолија” (Basara 1985: 51).  

смрт, или траума, толико ужасни и уједно толико драгоцени Ба-
сарином приповедачу, упућују  на Лаканов појам ствари или реалног. 
за Лакана, реално јесте оно што измиче симболизацији због трауме. то 
је неизрециво или трауматично језгро субјекта  које се налази у осно-
ви уметничког стварања као његов покретач (Bužinjska, markovski 2009: 
64). због своје асимболичке природе реално је неиздрживо за уметност, 
не може бити представљено па зато симболичко има улогу прикривања 
реалног, или бекства од трауматичног језгра. само у односу на трауму 
симболичко може постојати, само као облик немогућег бекства од ње, 
док је непрестано праћено реалним које га ломи и преусмерава. так-
вим ломовима и преусмеравањима гради се Басарина расута приповест, 
фрагментаристички изломљена, са мноштвом дигресија (pantić 1985: 8). 
књижевно дело се тако заснива на потреби да се избегне оно што је у 
субјекту најтрауматичније. за Лакана, књижевност покушава да мас-
кира трауматично језгро, али она то не може да учини јер „бежање од 
трауме је суштина књижевности”, она не може постојати без односа 
према трауми (Bužinjska, markovski 2009: 72). Басарин текст у складу са 
тиме преузима улогу маске, не да би у сладу са фројдовом теоријом  као  
симптом открио скривену суштину, већ да би преусмерио у ланац праз-
них означитеља, немоћан да трауму у потпуности ни сакрије (јер она га 
гради), ни открије (јер је неизрецива и непреводива). психоанализа се 
креће по концентричним круговима описаним око празног места, око 
реалног, и усмерена је ка означитељима а не ка Лакановој ствари која јој 
остаје недостижна (jevremović 2000: 85)

трауматично место у основи грађења текста не можемо открити, 
оно може бити само наслућено и претпостављено. у случају Басариног 
текста, можемо јасно приметити да се трауматично не крије уистину у 
тоталитарном „кинеском” систему. прогањање које врши полиција ту је 
само да замаскира бекство субјекта од сопствених страхова који су мно-
го дубљи и много интимнији. страх је условљен празним идентитетом, 
немоћи да се одговори на питање сопственог смисла, па је диктатура у 
којој јунак живи првенствено некакав оквир који ма како био ужасан 
и даље није ни приближно „трауматичан” у односу на егзистенцијалну 
самоћу јунака. страх који покреће на писање условљен је највећим де-
лом односом према смрти, њеном извесношћу која је једнака извесно- 
сти доласка полиције и њиховој изјави „доћи ћемо ускоро”, где то уско-
ро доласка смрти, или доласка полиције, може бити сваки тренутак, па 
и тренутак исписивања. супротно томе, постоји и неизвесност смрти, 
њено наличје у коме се јавља као непознати простор за који је немогуће 
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припремити се и који је немогуће рационално себи објаснити, па са-
мим тим и прихватити. јунак треба да одговори на питање могућности 
смрти и питање шта уопште умире ако његов идентитет није његов, већ 
наметнут, и фрагментаран. коначну смрт разлаже на низ мањих смрти, 
или осипање лажног идентитета. умире се по једном у сваком систему 
норми који су субјекта увели у постојање, па је коначна смрт осликана 
на крају књиге у којој јунак види себе умноженог и обешеног о уличне 
светиљке. то је „плурализам смрти” или једина могућа коначна смрт, 
бесконачност умирања и распадања коме се не назире крај као ни улици 
са светиљкама: 

„погледао сам кроз прозор. напољу је падала киша. на свакој бандери, 
докле је поглед допирао низ улицу, клатио се по један обешен фриц. Леп 
призор, нема шта” (Basara 1985: 125). 

„почињем да подозревам, да сумњам у себе... то је само исказ, ништа дру-
го, тако су одредила овлашћена лица” (Basara 1985: 122). 

креирајући сопствену приповест, приповедач креира и фиктивни 
идентитет, али остаје свестан да је он, фриц, „ништа више” до сопствени 
исказ писан по „нечијем” диктату. али то „нешто” или тај „неко” ко дик-
тира писање није само полицијски систем који жели само текст одређе-
ног обима ма какве садржине, већ језик као Лаканово несвесно у коме је 
субјект раскомадан и контролисан.   

суочавање са ништавилом, са „празнином у свету без упоришта” 
резултира прибегавању хумору као некаквој врсти заклона. комички 
ефекти нису дати са циљем смањења егзистенцијалне тензије које мо-
жемо најприближније одредити као трауматично место из ког се испи-
сује Кинеско писмо (pantić 1985: 8).  хумор у роману Кинеско писмо има 
супротан ефекат, то је апсурдни хумор који уместо смањења тензија 
само повећава осећај очаја. Басарин хумор је варка јер читалац као и 
приповедач се у тексту могу смејати једино сопственој смрти. ту по-
требу да се буде што ближе смрти, или да се буде присутан „у клиничкој 
просектури” приповедач објашњава као потребу да понекад разговара 
са „блиским пријатељем” (Basara 1985: 22). „Блиски пријатељ” који ради у 
просектури може се посматрати као тек још једна Басарина персонифи-
кација смрти. смрт као пријатељ, у функцији је трауматичног пресека 
текста, и његовог покретача и то двема кључним изјавама које у роману 
бивају понављане:

„видиш – показа лешеве на столу – сви су они били живи када си ти задњи 
пут долазио” (Basara 1985: 74). 

„фриц, знаш ли да су неки који ће сутра лежати на столовима у просектури 
још увек живи? 

– знам. 

– желим ти лаку ноћ, фриц” (Basara 1985: 124). 
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смрт као блиски пријатељ зове на време приповедача како би му по-
могао да састави преосталих четрдесет страница текста онда када он више 
нема о чему да пише. у питању је продор реалног који се мора прекрити 
новом маском, новом приповешћу. али Басара на крају свог романа ос-
тавља отвореном констатацију пријатеља-смрти да су „неки који ће сутра 
лежати на столовима у просектури још увек живи”. тако, смештена у фи-
налну позицију романа, оваква изјава остављена је као пукотина реалног 
да вришти у лице читаоца наднесеног над њу, а праћена је смрћу припо-
ведања које је приказано разбијеном писаћом машином, и смрћу аутора 
приказаном бројним уличним светиљкама о које је обешен по један фриц 
(Basara 1985: 123). остаје само празнина, белина неисписане странице, 
страх који је изван сфере симболичког и који се у њој не може поништити. 

однос Басариног јунака према психијатрији детаљно је осликан 
у фрицовом „строго поверљивом писму” управницима неуропси-
хијатријских одељења. обрачун са неуропсихијатријом јесте обрачун са 
диктатуром, и уједно обрачун са фројдовом психоанализом. централ-
но место размимоилажења са психијатријом за фрица је питање људ-
ске душе. наиме, психијатрија се представља као установа за лечење ду-
шевних болести, што фриц доживљава као врхунско лицемерје пошто је 
уверен да психијатри уопште не верују у постојање нечег таквог као што 
је људска душа: 

„не бих се упуштао у спекулације о томе постоји ли душа или не, али чак 
и да не постоји, душа се мора имати у виду. ви то пренебрегавате. ви само 
лечите болести, то јест, оно што се споља манифестује. другим речима, ви 
насиљем присиљавате одређене људе да се понашају онако како се понаша 
већина” (Basara 1985: 87). 

покушај контролисања људске „душе”, или продор диктатуре, ап-
солутне контроле у простор сна, мисли, маште, што је последње прибе-
жиште појединца у потрази за слободом, покреће фрица на побуну. душа 
је у Кинеском писму схваћена као посебност, јединственост бића, која се 
укида укалупљивањем тог истог појединца у друштвене норме. само за-
рад укалупљивања или убијања људске душе постоје образовање, меди-
цина, психијатрија и полиција. њихов задатак није ништа друго до вр-
шење суптилног насиља и инструментализовање појединца, претварање 
бића које је рођено са душом у неку врсту клона или онтолошки празну 
особу. зато је психичка болест знак слободе, знак поседовања душе, или 
прекорачења оквира, калупа у коме се производе клонови. психичке бо-
лести постају позитиван знак, знак поседовања идентитета, или знак по-
стојања, али уједно нешто што је неопходно скривати. 

кључни аргумент у корист психичких поремећаја, а против пси-
хијатрије као  диктатуре „душе”, фриц износи на крају писма. фриц от-
крива апсурд болесног друштва које је болесно само зато што су болесне 
и друштвене норме које му институција намеће: „да је такво стање ст-
вари нешто нормално, не би ни долазило до девијација које ви називате 
шизофренијом, психозом, неурозом” (Basara 1985: 88). 
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друштвене норме производе болести, или – психијатријски дискурс 
производи психичке поремећаје, баш као што полицијски дискурс про-
изводи злочин и кривицу. зато фриц који зна да је крив, и да је немогуће 
да није крив, зна и то да је луд, да је немогуће да није луд, и да ће ускоро 
завршити на неком од психијатријских одељења. страх који припове-
дач осећа од принуде, долазила она од смрти, или диктатуре, јесте његов 
лични страх који креира његово лично параноидно виђење света. у дик-
татури појединац се мора приклонити колективној илузији, колективној 
параноји и жртвовати своју индивидуалну јер у савршеној диктатури се 
не чује глас потлачених. фриц у Кинеском писму мора веровати у илу-
зију потпуног реда, у свет у коме не постоје смрт и бесмисао. окружен 
клоновима, он је једини који својим косим погледом види ствари друга-
чијим но што желе да се представе. зато га пријатељ који види све очи-
ма партијског клона упућује психијатру: „рекох да се ништа необично 
није догодило осим што сам добио писмо на кинеском. – на кинеском, 
кажеш? знаш шта? можда не би било лоше да поразговараш са психија-
тром” (Basara 1985: 88). 

писмо „на кинеском” или полицијско писмо део је оних појава у 
тоталитарном друштву које су ту, али које су у општем фантазматском 
виђењу идеалног друштва потиснуте, о њима се не говори. фриц чини 
неку врсту хибриса говорећи о томе, па се зато према савету пријатеља и 
обраћа психијатру. дијагноза коју је Басарин јунак добио на основу тога 
што му се „чини да живи живот у коме су све ствари око њега намеште-
не” и на основу тога што је добио „кинеско” писмо јесте – „поремећај 
вегетативног нервног система” (Basara 1985: 90). наиме, према мишљењу 
психијатра, фриц коме се „привиђа” диктатура требало би да више ве-
гетира, уместо што критички преиспитује стварност којом је окружен 
па ће и проблем нестати. зато му и препоручује одмор у коме би фриц 
престао да пише, па стога и да постоји.  

разговор Басариног приповедача и психијатра је дат тако да у њему 
не може доћи до разумевања. то је заправо дијалог између фројдовске 
вере у смисао и бекетовског осећања бесмисла, између вере у живот и 
спознаје нужности смрти (pantić 1985: 8).  психијатар је за фрица шупља 
љуштура у коју се уселио фројд, његова идеологија која је поништила ин-
дивидуу психијатра, која има амбицију само да производи мноштво себи 
сличних и да на тај начин живи вечно. „док сам излазио, зигмунд фројд 
(са слике изнад психијатрове главе) дрекну: бедни лажове! и пљуну ми у 
лице. (психијатар то, наравно, није ни чуо ни видео)” (Basara 1985: 88). 

историјски, фројд никако не би могао бити сврстан на страну дик-
татуре јер и сам критикује друштво које не може бити добро уколико 
производи толики број незадовољних и толики број болесних (frojd 
1988: 144). фројд се обично доживљава као значајан аутор чија је тео-
рија на страни револуције, односно, тако га тумаче и тако га прихватају 
заступници авангарде у књижевности, јер фројд жели да освести и да 
ослободи спутано у појединцу, па његову теорију често примењују на 
нужност ослобођења потиснутих слојева друштва (karan 1989: 80). оно 
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што је проблематично јесте његова теорија која ма колико била хумана и 
либерална сања о томе да постане догма, баш као и сваки други дискурс. 
у тренутку када је психоанализа институционализована она је на путу 
да постигне свој екстрем и да се претвори у догму (jevremović 2000: 33).  

обрачун са фројдом није потпуна негација фројда. према пое-
тици постмодернизма Линде хачион, аутори постмодерне прозе упо-
требљавају и злоупотребљавају теорије којима се користе, настоје да 
буду унутар и изван њих у процесу унутрашњег подривања, при чему 
теорије којима се користе никада у потпуности не негирају (hačion 1996: 
16). Баш као што Лакан не негира фројда, већ га преиспитује и извла-
чи из његове теорије неизречено и имплицитно присутно да би заједно 
са фројдом наставио даље на месту где је фројд поклекао, исто тако не 
негира га у потпуности ни Басара (jevremović 2000: 25). што је најбит-
није, идеал адаптације субјекта није фројдов идеал, па тако Басара улази 
у сукоб са институцијом психоанализе формираном тек после фројда, 
али скривеном иза његовог лика, иза његовог имена. Басара не одбацује 
ни фројдово виђење несвесног, баш као ни Лаканово. несвесно је све-
присутно у Кинеском писму, па субјекту не припада баш ништа јер не 
постоји неконфликтно место субјекта. 

за Басару је од већег значаја Лаканова критика институционализо-
ване психоанализе но Лаканов повратак фројду. након што фриц од-
лази психијатру остаје му само да констатује: „сада се питам да ли сам 
ишао у болницу само да бих разговарао са психијатром и тако у моното-
нију ових бележака унео мало дијалога. нисам успео да докучим, зашто 
сам ишао” (Basara 1985: 88). 

одлазак психијатру правда се стилским разлозима, јер Кинеско пис-
мо је и вид стилских вежби. ван тога посета је бесмислена јер страх од 
„кинеског” писма приповедач никако не може решити разговором са 
оним ко је саучесник у његовом писању.  апсурд је очигледан, јер докле 
год фриц, макар у својим мислима, пружао отпор, докле год сам себи не 
наметне „вегетативни нервни систем”, дотле ће постојати страх и прину-
да, па и потреба за бекством од трауме. треба ипак приметити да вегета-
тивност, помирљивост и слепа послушност ни у ком случају нису идеали 
фројдове психоанализе, већ искључиво идеали тоталитарног система у 
коме другост бива искључена, а конфликтност маргинализована зарад 
фантазма теорије (jevremović 2000: 43).  наличје сваке идеологије, пре-
ма Лакану, припада деструктивности, па отуд потреба да се на некога 
ко се не уклапа у, фантазматски претпостављено, нужни поредак ства-
ри, реагује крајње агресивно, искључиво и брутално. отуда потреба за 
психијатријом као још једним системом за уклањање и означавање оних 
који нарушавају параноидни фантазам власти. 

као производ притиска идеолошког које за циљ има укидање раз-
лике и наметање фантазма, имамо наметање једног погледа на свет, од-
носно завођење или фасцинацију. зато затичемо главног јунака романа 
како непрестано разбија монотонију ишчекујући на радију своју омиље-
ну песму – Fascination: „пожелим да чујем Fascination. пустим радио. на 
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радију вести. кажу: умро мао це тунг. то ме растужи. променим ста-
ницу... угасим радио. однекуд се чује Fascination” (Basara 1985: 88). 

иако није чуо песму на радију, овај одломак нас јасно упућује да 
фриц ипак добија своју „фасцинацију” кроз извештај о смрти мао це 
тунга. фасцинација је присутна и када се радио угаси, и чује се све до 
краја романа без обзира на места која фриц посећује, што указује да је 
Fascination далеко више од песме на радију, па иако се шири путем ме-
дија, она је уствари вид глобалне илузије.  

Fascination ће наставити да се чује до краја романа, када ће јунак по-
кушати да путем ње побегне од плурализма смрти и изјаве пријатеља 
да ће у зору неки од оних који су сада живи лежати на његовом столу у 
просектури.  у жељи да чује песму фриц ће још једном пустити радио, 
али на радију ће чути само вест о смрти писца стилских вежби: „поже-
лео сам да чујем Fascination. пустио сам радио. на радију су биле вести: 
умро рејмон кено. угасио сам радио. али рејмон кено је и даље био мр-
тав” (Basara 1985: 88). 

Белина текста, или смрт, коначно превладава фасцинацију. у пи-
тању је интертекстуална веза која нас упућује на аутора стилских веж-
би или збирке кратких текстова који својим стилом увелико подсећају 
варирање стила Басариних фрагмената од којих је састављено Кинеско 
писмо. Кинеско писмо је тако жанровски облик стилских вежби баш као 
што је и роман. када рејмон кено умире онда нема више ни стилских ва-
ријација у тексту, нема ни текста самог. да би Басара завршио свој роман 
неопходан је низ смрти – разбијање писаће машине, смрт у просектури, 
смрт стила, пад у сан, прекид заљубљености, заглушивање фасцинације. 

критика психијатрије, медицине, полиције и медија наставља се 
епозодом у академији наука. фриц пише свој програм за спас човечан-
ства, или план насловљен као „повлачење у себе”  који би требало да 
изложи академицима. фриц је потпуно уверен да ће један такав план 
академија наука сигурно прихватити. на овом месту препознајемо 
иронију. Басара јасно критикује аутизам академизма, његову стерилну, 
инфертилну и полтронску позицију2, визионарски предвиђајући такав 
положај академске заједнице у деценијама које предстоје Кинеском пис-
му. иронија је очигледна јер академска заједница нема никакве везе са 
стварношћу коју би требало да спасе (asun  2012: 11). она је сувише за-
окупљена „повлачењем у себе” и „прекидом сваког саобраћа са светом” 
(Basara 1985: 113). отуда се аутистичној академској заједници износи ау-
тистични план спасења:  

„усијаним иглама свима избости очи и тако се решити саблажњивог визу-
елног контакта... свима одсећи језике и тако се ослободити кошмара гово-
ра.... преко свих тих мера спровести општу кастрацију и стерилизацију. то 
би било све. једноставно, зар не?” (Basara 1985: 88). 

2 овде се, наравно, мисли на „кинеску” акадмеску заједницу. 
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пун наде у успех свог програма, фриц улази у академију наука, али 
баш попут кафкиног јозефа к., који се онесвести при уласку у загушљиве 
просторије суда, фриц остаје да лежи на хрпи папира у ходнику. нешто 
касније, буди се, уместо у академији наука, на градском ђубришту, где 
је аналогија места више но прозирна. такав исход, у коме бисмо могли 
препознати неку врсту духовног буђења јунака, фриц сматра својим спа-
сењем док остаје да лежи на ђубришту које према академији наука до-
живљава као locus amoenus. елитизам академизма постмодерна уметност 
жели да подрије, да изађе из институција и отвори се према масовној 
култури, а уједно и према ономе што је маргинализовано и сматрано за 
ниско, дакле према ономе што Басара уводи у приповедање као ђубриште 
да би му променио место на скали вредности (hačion  1996: 53).

да би се „ђубриште” могло уздићи на скали вредности, неопходна 
је деструкција претходно успостављених вредности. описујући своја 
сећања на дане проведене у школи приповедач каже: 

„нешто касније видео сам сличан призор у једном филму о аушвицу: го-
мила кратко подшишаних људских створења збијених у неком дворишту 
ограђеном бодљикавом жицом. сличност се наметала по себи, а и сврха је 
била слична: убијање” (Basara 1985: 92). 

слична епизода која привлачи пажњу јесте фрицово упознавање 
са пацовом који му је управо појео откуцане странице полицијског из-
вештаја. пацов је у западној цивилизацији симбол ирационалног стра-
ха, животиња која се перципира као нешто ниско, прљаво, заражено, 
па стога непожељно. у питању је наравно стереотип, и један изразито 
„вегетативни” поглед на ствари с обзиром на дуг који та иста западна 
цивилизација има према пацову као врсти на којој врши медицинске 
огледе. уколико пацов у Кинеском писму као симбол ирационалног и 
ниског уништава извештај као симбол тоталитарног, онда се његово ме-
сто на скали вредности помера на сам врх. зато се приповедач поисто-
већује са пацовом:

„на крају, шта ја имам против тог пацова? није ли он само један несрећан 
човек? и чему би кориснијем могле да послуже странице мог извештаја ...? 
дао сам му мало чистог папира. пацов је дрхтао од страха. не бој се, рекох, 
што је могуће нежније. нећу ти ништа” (Basara 1985: 64). 

промишљање положаја пацова се ту не зауставља. пацов добија име 
фриц, па приповедач излази у страху да не помеша фрица-пацова са са-
мим собом. губи се граница између приповедача и пацова који разла-
же текст, фрагментаризује га, уништава. у томе препознајемо Басарину 
„радикално антилитерарну позицију” и „корозивни приступ” литерату-
ри (pantić 1985: 8). 

потпуни преокрет вредности тако остаје једини начин бекства 
од друштва у потпуности подређеног тоталитарној фасцинацији. па-
цов, ђубриште, моира или смрт налазе се са друге стране фасцинације 
као оно што је реално, као простор слободе, или оно што се не може 
контролисати. 
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Закључак
Басарино Кинеско писмо представља вид психоаналитичке интер-

претације која освешћује симптоме болести тоталитарног друштва и 
осветљава положај појединца примораног на потчињавање фантазмат-
ској реалности у којој се затиче. у питању је једно немогуће освешћење 
аутистичног друштва неспособног да се суочи са сопственом другошћу, 
са агресивним, насилним аспектом фантазма који само креира. Басарин 
приповедач је бачен у говор, он је у сталном деконструисању, сабирању 
и осипању идентитета који се гради око трауме. неизрецивост трауме, 
смрти, сна, или моире, односно њој иманентну немост психоаналитич-
ка интерпретација настоји да премости. Басарин циљ није премошћа-
вање трауме, већ указивање на немоћ да се она премости.

трауматична места Кинеског писма препознајемо у тоталитарном 
систему као систему принуде, али у већој мери као страх од празнине 
идентитета, страх од смрти, како од њене извесности тако и од њене неиз-
весности. најзначајније трауматично место текста које се покушава при-
крити и на коме се текст гради остаје моира као симбол смрти, и пара-
доксални простор бекства од ништавила и апсурда (jevremović 2000: 52). 

приповедач је уплетен у текст који не контролише, у свет у коме се 
све дешава као да је намештено, режирано. он нема власт над сопстве-
ним рукама, сопственим умом, сопственим говором, чиме се указује на 
Лаканову идеју субјекта који је себи потпуно стран. субјект је уплетен у 
режиран свет дискурса одакле наслућује још само сопствену смрт, мои-
ру која је изван и која може бити вид избављења.

Басарин текст остаје игра конструисања и деконструисања, принуде 
и бекства што су поступци којима се исписује роман. на тај начин гради 
се динамични идентитет којим се с једне стране може избећи „вегета-
тивно” стање свести које одликује онтолошки празна бића тоталитарног 
друштва, а, са друге стране, динамични идентитет, неухватљив какав 
јесте, одбрана је од ништавила и смрти.  

до краја романа опстаје само нихилизам Кинеског писма, пренагла-
шено осећање очаја и разматрање самоубиства, како на тематском тако 
на формалном плану текста који се завршава смрћу писања. у питању је 
вешто креиран текст, сранучат на то да сам себе у исписивању поништи 
и не остави никакав симболички заклон пред реалним које упризорава. 
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Marko S. Milićević 
PSYchoanaLYTic aPProach To SVeTiSLaV baSara’S 

noVeL ChINESE LETTEr
Summary

 in this paper we investigate relations between different views of psychoanalytic theory 
and svetislav Basara’s novel Chinese Letter. We recognize a play of words and meanings in 
Chinese Letter as an important characteristic of the hybrid and chimaeric discourse of jacques 
lacan. We reveal a paranoid aspect in government under dictatorial rule, as well as in all 
great theories and therefore in Basara’s discourse. We analyse the novel in search of lacan’s 
unspeakable, empty place, of death or trauma as an element that simultaneously creates and 
destroys the text of Chinese Letter. We investigate relations between fear of death and totali-
tarian compulsion that exerts pressure for population control by using the police, academia, 
medical, psychiatric, and other institutions. We also search for the relations between love and 
death in the novel, along with their proximity to nihilism and absurdity. 

Keywords: psychoanalytic discourse, absurdity, identity, totalitarianism, deconstruction.

примљено 7. фебруара 2016. године 
прихваћено 7. децембар 2016. године



181

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 181–193
претходно саопштење
821.133.1-2.09 Beckett s.

Биљана С. Тешановић1

универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

Катедра за романистику

НеГАТИВАН еГЗИСТеНцИЈАЛНИ хАПАКС у 
БеКеТоВoЈ ПОСлеДЊОј	тРаЦи	ИЛИ оМАЖ 

НАПушТеНоЈ ЉуБАВИ

визија остарелог крапа, неуспешног писца из последње траке 
(La dernière bande, 1959), дуго је сматрана аутобиографском евока-
цијом Бекетовог сопственог „откровења” из 1946. међутим, како 
износи Џ. ноулсон (ј. knowlson) у ауторизованој биографији ау-
тора, Damned to fame: the life of Samuel Beckett (1996),  Бекет лапи-
дарно пориче њен аутобиографски карактер после скоро четири 
деценије од објављивања комада. херменеутичким и интердис-
циплинарним освртом на поменуту проблематику, овај рад има 
за циљ да аргументује Бекетову тврдњу. наиме, ако је критика 
прихватила као аксиом да у пишчевој митологији ова епифанија 
иницира креативну прекретницу – после које он коначно прона-
лази препознатљив списатељски манир обележен билингвизмом 
– с правом се може рећи да она одговара концепту егзистенцијал-
ног хапакса који дугујемо француском филозофу м. онфреу (m. 
onfray). с друге стране, примена онфреовог концепта на наводну 
аутобиографску евокацију из последње траке заиста је проблема-
тична: као какав развијач, он јасно показује да у датом контексту 
једночинке (ретроспективног омажа изгубљеној љубави), крапо-
ва визија поприма супротно исходиште и смисао. због тога нам се 
наметнула идеја да онфреовом концепту додамо негативан пол 
и откровење из последње траке окарактеришемо као негативан 
егзистенцијални хапакс; у раду дајемо дефиницију изведеног 
концепта, чији се парадигматски распон креће између неаутенти-
чне вокације и проклетства несхваћеног генија.

Кључне речи: самјуел Бекет, Бекетова „визија” (1946), по-
следња трака, magnum opus, мишел онфре, егзистенцијални ха-
пакс, негативан егзистенцијални хапакс, kairos.

рад се враћа на познату полемику око данас већ митске „визије” с. 
Бекета и његовог лика крапа (krapp), промашеног писца из једночинке 
последња трака, у намери да предложи епилог који јој недостаје зах-
ваљујући концепту француског филозофа м. онфреа (m. onfray), егз-
истенцијални хапакс. подсетимо да је пишчева прва, неауторизована 
биографија ауторке д. Бер (d. Bair) из 1976. године, приказала мистично 
искуство Бекетовог јунака као веран аутобиографски моменат, што је 
критика здушно прихватила и понављала равно две деценије. међутим, 

1 circulos@sbb.rs 
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у ауторизованој биографији коју писцу крајем деведесетих посвећује Џ. 
ноулсон (ноулсон 1999), Бекет једном лапидарном реченицом демантује 
основаност тврдњи да су поменута „откровења” исте природе. критика 
је интегрисала нову информацију, не без извесног, донекле оправданог 
зазора, тражећи њене прецизније интерпретативне импликације, које 
до данас нису јасно објашњене. за познаваоца Бекетовог живота и дела 
очигледно је да се његова визија из 1946. године не само може сматрати 
егзистенцијалним хапаксом већ и једним од његових најлепших до сада 
познатих примера, мада се м. онфре бавио само биографијама филозо-
фа. то никако није случај са визијом Бекетовог лика крапа из последњe 
тракe, упркос карактеристичним конститутивним моментима и про-
пратним манифестацијама, који су заварали д. Баир и критику. 

Мисао	не	силази	с	неба
позајмивши лингвистички термин за израз чија је само једна упо-

треба позната, хапакс2, француски филозоф и музиколог в. јанкелевич 
(V. jankélévitch) жели да означи „‘случајан тренутак’, инфинитезималан, 
непредвидив, нереверзибилан и пре свега јединствен” (рабате 1998: 18, 
истичe д.р., превод аутора) у човековом животу, судбинску прилику, 
која може бити и неприлика (несрећа која изненада задеси), док време 
између „не још” и „никад више” није одмерени хронос, већ муњевити 
каирос чији чуперак није лако зграбити.

пола века млађи француски филозоф, м. онфре, фокусира се, за 
разлику од јанкелевича, само на преломан тренутак у животу бројних 
филозофâ који непосредно претходи рађању кључних идеја и/или ства-
рању дела, а који извиру из сржи њиховог живота: „мишљење, дакле, 
проистиче из узајамног дејства између субјективне пути која говори ја и 
света који је садржи. оно не силази с неба [...] него се пење из тела, ниче 
из пути и извире из утробе” (онфре 2007: 63). он подсећа на интересан-
тан податак који дугујемо декартовом биографу, а. Бајеу (a. Baillet), да 
је расправа о методи умало добила наслов повест мог живота (онфре 
2007: 63), а овај пример поткрепљује онфреове тврдње да се филозофија 
„не може схватити на платоновски начин, кроз медитирање о великим 
појмовима, само на магловитом пољу чистог духа, него на материјалном 
терену телесних, историјских, егзистенцијалних и психоаналитичких 
улога, између осталог....” (онфре 2007: 64). како би показао значај био-
графије, односно тела за мисао филозофа, онфре развија концепт егзис-
тенцијални хапакс, најпре у уметности уживања (L’Art de jouir, 1991), а 
потом и у хедонистичком манифесту (мanifeste hédoniste, 2006). запази-
мо да инсистирање на телу остаје у складу са онфреовом критиком идеа-
листичке традиције европске културе (на линији: платон, хришћанство 

2 хапакс легоменон (грч. ἅπαξ /λεγόμενον/, lat. hapax legomenon) на грчком буквално 
значи „речено само једном”, а означава реч, израз, форму или концепт који се ко-
ристи само једном код датог аутора или реч једног језика употребљену у једном једи-
ном извору.



183

Негативан егзистенцијални хапакс у Бекетовoј Последњој траци или омаж напуштеној љубави

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 181–193

и свети августин, немачки идеализам), којој претпоставља скрајнуту 
атеистичко-сензуалистичку филозофију античког материјализма3, и за-
кључује са ничеом „да се свака филозофија своди на исповести једног 
тела” (онфре 2007: 63). aнтиструктуралистa, онфре осврт на биографију 
сматра неопходним уводом у мисао филозофâ и један другачији приступ 
историји филозофије, a своје генеалошкo схватање дела поткрепљује 
бројним примерима егзистенцијалних хапаксa из живoта светог авгус-
тина, монтења, декарта, паскала, Ла метрија, русоа или ничеа.

у тачно одређеном тренутку филозофовог живота, на одређеном месту, у 
тачан сат, дешава се нешто – оно не знам шта Бенита фејхооа – што раз-
решава противречности и напетости  претходно нагомилане у телу. пут 
бележи тај потрес, физиологија га показује: знојење, плакање, јецање, др-
хтање, падање у несвест, укидање времена, физичка изнемоглост, животно 
ослобађање. после те паганске мистике праћене трансом у које пада тело, 
филозоф на прикупљеном материјалу изводи низ великих варијација. 
(онфре 2007: 65)

тако ће русо ући у књижевност у стању сличном пијанству зах-
ваљујући илуминацији из 1749. на путу за венсен4 (Vincennes), а ниче 
имати визију вечног повратка5 и натчовека 1881. на језеру силваплана 
(silvaplana) (онфре 2007: 66). 

онфре је критикован због важности коју придаје биографији. в. 
сито (V. citot), оснивач и директор часописа Le Philosophoire, сумња у 
вредност филозофије „детерминисане биографијом филозофирајуће је-
динке” (сито 2006: 275–6, превод аутора). како може имати универзал-
ну вредност ако je само „биографија настављена и преточена у концеп-
те” (сито 2006: 276, превод аутора)? ситоово идеолошко опредељење је 
јасно, он карикира онфреову мисао, а безразложно жучан тон његове 
полемике потврђује демаркациону линију између идеализма и материја-
лизма коју онфре повлачи у својој свеобухватној против-историји фи-
лозофије. сâми мислиоци које онфре наводи противрече ситоу. декарт, 
који се сматра оснивачем модерне филозофије, није своју расправу без 
разлога хтео насловити повест мог живота, а његове мотивације се не 
исцрпљују девизом larvatus prodeo: „Будући да овај спис објављујем као 
приповијест, или, ако вам се више допада, као причу у којој ће се, са из-
узетком неколицине примера на које се може угледати, по свој прилици 
наћи и доста таквих на које би било најпаметније не угледати се [...]” (де-
карт 2008: 140). монтењ у огледима објашњава читаоцу: „тако сам лич-

3 да је ова античка традиција скрајнута показују и онфреови критичари, називајући 
је његовом „практичном ратном машином”. (кетлиц 2000: 235, превод аутора)

4 манчић фр. Surhomme (нем. Übermensch) преводи са надчовек, чини нам се да је пре-
вод натчовек прихваћенији (мало слово, једначење сугласника) те њега користимо 
(cf. в. риз, речник филозофија и религија (прев. јован Бабић), Београд: дерета, 2004, и 
мићо савић, „ничеова критика моралних вредности”, Филозофија и друштво, 23/3, 
2012, 348–370, 364, 366. осим тога, у преводу стоји Венсaн, што је погрешна графија. 

5 учење о вечном цикличном кружењу времена и догађаја треба приписати античким 
стоицима, што ниче не чини.
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но ја, читаоче, садржина моје књиге; нема ту разлога да ти своје време 
доколице трошиш на предмет тако ситан и ништаван” (монтењ 2013: 3). 
русо је на чело тзв. „женевског рукописа” исповести ставио текст којим 
моли да примерак не буде уништен, јер његов лични пример може бити 
користан човечанству: „ево једини портрет човека, насликан точно пре-
ма природи и потпуно истинито [...]. тко год били [...] заклињем вас [...] 
у име свега људског рода, да не уништите ово корисно и једино дело – 
јер оно може послужити као први аутентичан документ за проучавање 
људи” (русо 1982: 4).

очигледно је да ови цитати декарта, монтења и русоа дају за право 
онфреу, а навели смо управо ауторе чије је биографије навео као пример 
за егзистенцијални хапакс, међутим, нећемо дубље улазити у идеолошки 
клинч између филозофâ, јер то није предмет овог рада. закључимо само 
да ситоов аргумент засигурно промашује своју мету за део који нас ин-
тересује, то јест, књижевност, јер се већина филозофа које онфре наводи 
(монтењ, декарт, паскал, русо...) истовремено сврстава и међу највеће 
француске писце, а књижевност нема проблем са биографијом; нема га 
ни књижевна критика – осим у кратком периоду структурализма – от-
како је традиција аристотелове реторике неповратно детронизована 
историјом француске књижевности г. Лансона (G. lanson, 1894), иско-
рачивши из парадигме коју у филозофији заступа в. сито. основа овог 
коперниканског обрта је инсистирање на историјско-биографским окол-
ностима настанка књижевног дела, што нас враћа у онфреовску орбиту.

Бекетове	биографије:	Бер	versus	ноулсон
за књижевну мисао је извесно да „не силази с неба”, што Бекет, агно-

стик из ирске протестантске породице, не би порекао, а оба његова био-
графа, д. Бер и Џ. ноулсон, преносе да обимно користи лично искуство 
па му не намећемо несродну интерпретативну схему. „његови романи се 
инспиришу особама и местима (нарочито у ирској) који су били важни 
у његовом животу. он зна да су његова дела аутобиографска [...]. ако на-
стави, изгледа осуђен да остане неиздат” (Бер 1978: 318, превод аутора). 
д. Бер користи управо ове тврдње да већ у следећем пасусу просветљење 
остарелог крапа окарактерише као аутобиографско; супротно томе, Џ. 
ноулсон (1999: 603) сматра да је визија која се Бекету наметнула драстич-
но променила његов став према претераном коришћењу аутобиограф- 
ског материјала и ерудитског знања. у разговору који преноси Л. харви 
(l. harvey), аутор последње траке тврди да „дело не зависи од искуства, 
не реферише о искуству. чак ни када се оно користи, наравно” (ноулсон 
1999: 603, преводи аутор). управо та тврдња нам боље осветљава роман-
тичарску епифанију средовечног крапа: мада је инспирисана сличним 
искуством из Бекетовог живота, она поприма другачији смисао – није, 
дакле, његов миметички одраз у фикцији. носталгија – која је по јан-
келевичу жал због иреверзибилности времена (види јанкелевич 2011) 
– не обузима крапа због промашене вокације (а та могућност је једина 
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Бекетова преокупација у време визије), већ због напуштене љубави две 
деценије раније, што је индикатор непрепознатог и пропуштеног kairosa. 
последња трака је конципирана као епилог егзистенције посвећене ст-
варању: свестан да је промашио живот зарад дела, носталгични крап 
жели да чује само запис о срећи. 

духовно не може бити црња и оскуднија година све до те незаборавне мар-
товске ноћи, на крају мола, под снажним ветром, нећу никада заборави-
ти, када ми је све постало јасно. Визија, најзад. ето, верујем да пре свега 
то треба да снимим вечерас, слутећи дан када ће моја мукотрпна работа... 
(оклева)... угаснути, и када можда више нећу имати никакво сећање, ни до-
бро ни лоше, на чудо које... (оклева)... на ватру од које је исијавала. оно 
што сам тада изненада спознао, да је веровање које је водило читав мој 
живот, то јест – (Крап нестрпљиво	искључује	апарат, премотава траку 
унапред, поново укључује апарат) – велике гранитне стене и пена која је 
врцала у светлости фара и анемометар који је ковитлао као пропелер, јасно 
за мене најзад да је тама коју сам увек жестоко потискивао заправо оно 
што имам најбоље – (Крап нестрпљиво искључује апарат, премотава тра-
ку унапред, поново укључује апарат) – неуништива спрега до последњег 
даха буре и ноћи са светлошћу спознаје и ватром (Крап	псује, искључује 
апарат, премотава траку унапред, поново укључује апарат) – моје лице у 
њеним грудима и моја рука на њој. остали смо тако, лежећи, непомични. а 
под нама се све померало, и померало нас, лагано, одозго на доле, и с једне 
на другу страну. (Бекет 1959: 23–24, преводи и истиче аутор)

вероватно најпознатији наслов чланка написаног о Бекетовом раду, 
„визија, најзад” (Бер 1976), преузима једну реченицу наведеног одломка 
из последње траке, а објављен је у ништа мање прослављеној монограф-
ској збирци критикâ париске издавачке куће „Л’eрн” (l’herne). у овом 
огледу, али и у првој биографији писца коју издаје само две године кас-
није (Бер 1978), д. Бер ће изнети неке нетачне информације о епифанији 
лика и његовог аутора, одговорне за општеприхваћену заблуду која је 
трајала двадесет година, све до изласка ноулсонове ауторизоване био-
графије на енглеском 1996. мада с правом тврди да ће Бекетово изненад-
но „откровење” резултирати продукцијом зрелог периода6, ауторка овај 
догађај описује без подробне провере, само на основу сцене из последње 
траке: Бекет га наводно доживљава „касно ноћу [... ] на крају мола да-
блинске луке, шибан зимском олујом” (Бер 1978: 319, превод аутора). 
одмах потом изводи закључак о миметичком карактеру краповог иску-
ства: „Бекет ће делом описати то откровење у дефинитивној верзији по-
следње траке” (Бер 1978: 319, превод аутора). заправо, десило се супрот-
но, јер је д. Бер преузела као биографске податке детаље сцене описану у 
фикцији последње траке...

6 најважнија дела послератног периода (после „визије”) које је написао пре последње 
траке су: молоа (Molloy, 1951), малон умире (Malone meurt, 1951), неименљиви 
(L’Innommable, 1953), чекајући годоа (En attendant Godot, 1952), Крај партије (Fin de 
partie, 1957). 
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тек ће ноулсон у својој биографији довести у питање исправност 
ових тврдњи захваљујући уској сарадњи са Бекетом, са којим је водио 
редовне разговоре читавих пет месеци. писцa је иритирало мешање ње-
говог списатељског живота и фикције, тe тражи од ноулсона да отклони 
недоумицу: „крап има своју визију на молу дан Лирија [Dún Laoghaire]7, 
ја сам своју имао у мајчиној соби. појасните то једном за свагда” (но-
улсон 1999: 573). објашњење је недоречено. вероватно је тврдња д. Бер 
(1978: 318, превод аутора): „Бекет зна да су његова дела аутобиографска” 
једнако неоправдана колико и ауторова љутња. прва реченица трило-
гије, којом практично започиње нови период његовог стваралаштва по-
сле мистичног искуства, помиње собу приповедачеве мајке: „у соби сам 
своје мајке, ја сад ту живим” (Бекет, 1951: 7, превод аутора). с друге стра-
не, Бекетова родитељска кућа је у фоксроку (foxrock), на копненом делу 
даблинског ширег предграђа, док са кејa дан Лирија крап има поглед 
право на ирско море, на француском Mer d’Irlande, што се може чути и 
као „ирска мајка” 8. 

психоаналиста лакановске школе Б. женест (B. Geneste) с правом 
подсећа да је читаво XV поглавље ноулсонове биографије насловљено 
„френетичност писања” (“une ‘frénésie d’écriture’”) по изузетно продук-
тивном периоду који је уследио после Бекетовог повратка у француску, 
али свакако пребрзо закључује да је она реакција на паркинсонову бо-
лест од које је управо оболела меј (may), Бекетова мајка: „кад материн-
ски други почне да подрхтава, бесомучност одговара код сина” (женест 
2008: 139, превод аутора). пре бисмо се сложили да „Бекет пише као чо-
век који се ослободио својих демона” (ноулсон 1999: 578, превод аутора). 
ноулсон бележи да је читав низ кључних момената Бекетовог живота 
акумулацијом довео до откровења, што одговара онфреовим закључци-
ма о егзистенцијалном хапаксу. најважнији међу њима су: симболично 
убиство посесивне мајке бекством у зараћену француску, блиски сусрет 
са смрћу у току напада ножем на улици9, бекство од гестапоа у својству 
активног члана француског покрета отпора, и најзад, у моменту  визије, 
сусрет са болесном мајком за коју зна да ће убрзо умрети. дакле, фигу-
ра мајке има важну улогу у Бекетовој списатељској прекретници, која 
се захваљујући свом карактеру може идентификовати као онфреовски 
егзистенцијални хапакс, то јест, врх леденог брeга, завршни моментом 
дугог процеса и „животно ослобађање” (онфре, 2007: 65) од нагомилане 
негативности, „муња кроз коју се испољава судбина” (онфре, 2007: 65), 
обележавајући тренутак спознаје заслужне за нову мисао и/или дело. 

кад год су се филозофи макар мало поверавали, кад преписка сведочи, кад 
биографија бележи тај догађај, у њиховом животу ћемо скоро увек наћи 
ту врсту лома. и то не у време када је њихово дело написано и кад је оно 

7 дан Лири је град у републици ирској, велико предграђе даблина.
8 Mer (море) и mère (мајка) су у француском хомофони хомоними.
9 у питању је потпуни acte gratuit. нападач, по имену prudent (на фр. разборит, опре-

зан, мудар), није знао да образложи свој гест.
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најважније у њиховом раду већ за њима, не, него на почетку, раније, генеа-
лошки. (онфре 2007: 65)

закључимо да је и овај последњи, суштински, моменат онфреовског 
егзистенцијалног хапакса у Бекетовом случају испуњен изван очеки-
вања. више је него позната чињеница да је епифанија у мајчиној соби 
подвојила Бекетово писање на период пре и после: рад на креативној 
немоћи замењује џојсовску језичку виртуозност, наизглед некомпетен-
тан наратор у првом лицу замењује свезнајућег наратора у трећем, стра-
ни језик (француски), замењује матерњи (енглески), два оригинала (на 
француском и енглеском), замењују један (на енглеском), и најзад, пиш-
чев magnum opus у виду трилогије10 и друга важна дела замењују она у 
којима се тражио (1930–1945) и чији домет лепо резимира наслов збирке 
есеја Бекет пре Бекета (рабате 1984). 

негативан	егзистенцијални	хапакс	
крап доживљава своју визију у тридесет деветој години, са свом 

sturm und drang реториком „ужаса, илуминације и узвишености” (истам 
2007: 126, превод аутора). она је дата фрагментарно, пошто крап стално 
премотава магнетофонску траку, тражећи одломке о љубави: „– велике 
гранитне стене и пена која је врцала у светлости фара и анемометар који 
је ковитлао као пропелер [...] – неуништива спрега до последњег даха 
буре и ноћи са светлошћу спознаје и ватром –” (Бекет 1959: 23, превод 
аутора). описана сцена креативне илуминације једне мартовске ноћи на 
морском молу предочава оне ретке „узвишене тренутке који наводе да 
се препозна геније” (истам 2007: 126, превод аутора) те бисмо је могли 
окарактерисати као егзистенцијални хапакс – да није део прошлости 
промашеног писца и човека који их је заборавио (што доводи у питање 
њихову аутентичност). крап је заборавио и друге важне моменте своје 
егзистенције, што значи да се дистанцирао од конститутивних елемена-
та некадашњег идентитета, рецимо, црну лопту коју је држао у тренутку 
мајчине смрти и за коју је тада рекао: „осећаћу је у својој руци до судњег 
дана” (Бекет 1959: 22, превод аутора). визија је у регистру трâка забеле-
жена под ироничним насловом „знаменита равнодневица”, док је из-
весно да је једини наслов који га интересује „опроштај од љубави”, који 
носи снажан емотивни набој.

мама упокојена, најзад... хм... црна лопта... [...] црна лопта?... хм... знаме-
нита... шта? (гледа ближе, чита.) равнодневица, знаменита равнодневица. 
(диже главу, гледа у празно испред себе. заинтригиран.) знаменита равно-
дневица?... (пауза. слеже раменима, поново се нагиње над регистар, чита.) 
опроштај од љу... (окреће страну) ...бави. диже главу, сањари, нагиње се на 
апарат, укључује га [...]. (Бекет 1959: 12–13, превод аутора)

читав комад је конципиран по принципу поређења између нека-
дашњег и садашњег ја, са којим се крап више не идентификује јер не 
10 молоа, малон умире и неименљиви.
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дели исте вредности: „управо сам слушао јадног кретена у којем сам се 
препознавао пре тридесет година, тешко је поверовати да сам икада био 
толико глупав” (Бекет 1959: 27, превод аутора). на помпезни ентузија-
зам поменуте визију од пре три деценије, одговара равнодушним сни-
мањем поразних комерцијалних резултата издатог дела: „седамнаест 
продатих примерака, од којих једанаест по цени на велико прекомор-
ским општинским библиотекама. постајем неко. (пауза.) фунта, шест 
шилинга и неколико пенија, вероватно осам. (пауза.)” (Бекет 1959: 28–29, 
превод аутора). Бекет се овде неизоставно сетио свог првог француског 
издања марфија (Murphy, Бордас, 1947), који је доживео врло сличну 
судбину. процес дистанцирања са сопственом прошлошћу посредством 
заборава се наставља и приликом снимања последње траке, као да нема 
ничег вредног памћења: „последње химере. [...] потиснути!” (Бекет 1959: 
29, превод аутора).  

вратимо се онфреовoм концепту. крапово откровење није било 
праћено очекиваним резултатима. да је доживео само егзистенцијални 
status quo, то јест, да је само изостао аутентични креативни моменат, 
без уплива на остале аспекте егзистенције, без довођења у питање соп-
ственог идентитета и жала због узалудно жртвоване љубави, могло би 
се говорити о лажном егзистенцијалном хапаксу. али то није случај. 
крап је на крају животног пута (последњи чин је јасно сугерисан на-
словом једночинке) спознао да опседнутост делом није била знак праве 
вокације, а није сасвим извесно да му је то још важно. свестан да је 
направио погрешан избор, његов фокус није више на делу, пошто нес-
трпљиво и срдито прескаче одломке у вези са њим, опсесивно тражећи 
и пуштајући „опроштај од љубави”, чије ће делове различитих дужина 
преслушати три пута.

рекао сам опет да нема наде и да нема сврхе настављати и климнула је гла-
вом да затворених очију. (пауза.) тражио сам јој да ме погледа и после не-
колико тренутака – (пауза) –  после неколико тренутака је то учинила, али 
очима као пукотине због сунца. надвио сам се над њу да буду у сенци и оне 
су се отвориле. (пауза.). пустиле ме да уђем. ношени смо кроз трстеник и 
барка се заглавила. приљубио сам се уз њу, моје лице у њеним грудима и 
моја рука на њој. остали смо тако, лежећи, непомични. а под нама се све 
померало, и померало нас, лагано, одозго на доле, и с једне на другу страну. 
(Бекет 1959: 31–32, превод аутора)

а. кенеди с правом  тврди да је ово један од најнезаборавнијих при-
зора Бекетовог позоришта (кенеди 1989: 71). мада нема посвете, зна се 
да је последња трака написана у фебруару 1958. у знак љубави и пажње 
према етни маkкарти (ethna maccarthy), Бекетовој неоствареној љуба-
ви из младости, после вести крајем децембра 1957. да је неизлечиво бо-
лесна (ноулсон 1999: 714). најављена етнина смрт релативизује његове 
приоритете у периоду када му је вера у сопствену креативну плодност 
пољуљана, због чега је већ дуже време у депресији. наиме, први роман 
после трилогије с почетка педесетих Како јесте (Comment c’est) написаће 
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тек почетком шездесетих, а превод неименљивог и Краја партије на ен-
глески га баца у очајање, није сигуран да ће их икада завршити. све ово 
појашњава сентименталност, тугу и носталгију којима одише последња 
трака, али и иронију према лику промашеног писца, крапу: један не-
плодан период у животу Бекета дао је тон читавом његовом животу и 
обесмислио га још од младих дана: „шта остаје од све те беде? девојка у 
старом зеленом капуту на перону станице? не?” (Бекет 1959: 18, превод 
аутора). ако у сцени на барци ноулсон с правом препознаје етну, де-
војку која чека воз на перону идентификује као пеги синклер11 (peggy 
sinclair), Бекетову блиску рођаку која је умрла убрзо пошто је он коначно 
одустао од њихове родоскрвне везе – имала је само двадесет две године. 
осим зелене боје, на њу указује и роман који је обилно заливала сузама, 
ефи Брист теодора фонтена (ноулсон 1999: 715–716), а над којим плаче и 
средовечни крап: „изгубио сам очи читајући поново ефи, једну страну 
дневно, поново са сузама. ефи...  (пауза.) могао сам бити срећан са њом 
горе на Балтику [...]” (Бекет 1959: 29, превод аутора). „Балтик” је такође 
алузија на пеги која је је живела са родитељима у немачкој. у последњој 
траци експлицитан је само мотив растанка те ћемо се на њему задржати 
за потребе овог рада, али напомињемо да он на дубљем нивоу скрива 
имплицитан мотив мртве драге12 (то је већ јасно из евокације пеги), што 
одрицање од љубави у комаду чини још патетичнијим. 

средовечни крап носталгично сањари над сценом са барком, али он 
још има довољно наде и вере у своју будућност: „можда су моје најбоље 
године прошле. када је још постојала прилика за срећу. али ја их више 
не бих хтео. више не, сад кад имам ту ватру у себи. не, ја их више не 
бих хтео” (Бекет 1959: 33, превод аутора). три деценије касније, узви-
шена стремљења из давних времена снажно контрастирају са самоћом, 
тривијалношћу и оскудицом свакодневице промашеног писца. непре-
вазиђен у улози крапа, патрик меги (patrick magee) – за кога је Бекет 
писао једночинку – инкарнира крајњу људску патњу док слуша ово 
одрицање од живота у завршној сцени. не мислимо да остарели крап 
жали за „изгубљеним љубавним задовољством” (Боже 2010: 40, превод 
аутора), управо смо видели да је носталгичан за годинама када је „још 
постојала прилика за срећу”. на последњој траци коју снима, он тражи 
да сачува привид кохерентности са својим некадашњим ја: „Пропусти-
ти то. исусе! могло је омести миле му студије. исусе! (пауза. сустајући.) 
најзад, можда је био у праву. (пауза.) можда је био у праву” (Бекет 1959: 
26, преводи и истиче аутор). носталгија због испуштене судбинске при-
лике – не дела, него љубави – недвосмислено указује на јанкелевићев 

11 Бекету и његовим родитељима је ова веза задавала морални проблем због крвног 
сродства. он је све време био неодлучан, што је изазивало свађе па се она после једне 
веће кризе верила за другог, али ју је однела туберкулоза пре него што је стигла да се 
уда (ноулсон 1999: 163). 

12 мотив мртве драге је предмет рада на корпусу последња трака, пепео и реци Џо 
под насловом: „визије и халуцинације или мотив мртве драге у Бекетовим комадима 
последња трака, пепео и реци Џо” (тешановић 2016).
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kairos, то јест, прилику која је срећна околност, а која је овде пропуштена 
јер није препозната. текст наводи најмање две напуштене љубави, али се 
крап опсесивно враћа само на сцену у барци, чиме појачава негативне 
емоције, јер је туга „емоционални израз једног процеса који се у домену 
ментализације манифестује као преокупација представама о изгубље-
ном објекту” (миливојевић  1993: 598).

опозиција дело vs. љубав коју откривамо у последњој траци није 
страна Бекетовој биографији. пре него што се оженио сузаном, имао је 
дужу емотивну везу са памелом мичел (pamela mitchell), американком 
коју је упознао захваљујући преговорима око права на енглеску верзију 
годоа. убедио ју је да окончају везу пет година пре писања једночинке, 
у којој се може чути интертекстуални ехо његовог опроштајног писма: 
„за мене ствари треба да се наставе какве jeсу. [...] Идеја о срећи нема 
више никаквог смисла за мене. Све што желим је да будем у тишини” 
(ноулсон 1999: 653, преводи и истиче аутор). Бекет јој је накнадно објас-
нио како je „његов рад важнији од свега осталог те да, првенствено из 
тог разлога, не жели да мења живот из темеља” (ноулсон 1999: 653–654, 
преводи и истиче аутор), а пресудна је била чињеница да му је сузана 
одувек давала подршку и мир, неопходне за рад. 

пошто смо подробно испитали кључне моменте последње траке и 
за ње везане релевантне биографске чињенице, располажемо са довољ-
но података да је подвргнемо „онфреовској провери”. за онфреа, егзис-
тенцијални хaпaкс је еквивалент сартровског изворног пројекта (онфре 
2007: 64) или изворног избора, који не детерминише, већ усмерава ка 
слободним али кохерентним изборима, обезбеђујући идентитет. крапо-
ва визија на молу резултирала је неуспехом на свим пољима, а кључни 
погрешни избори на које га је навела (не и условила) везани су за одба-
цивање емотивног живота. ни он сâм ретроспективно не одобрава своје 
изборе, пре свега жртвовање живота зарад дела, а његов идентитет се 
не поклапа ни у једном периоду, што сваки пут иритирано прокомен-
тарише скоро истоветном реченицом, „[...] тешко је поверовати да сам 
икада био глупав у толикој мери” (Бекет 1959: 27, превод аутора). због 
тога бисмо крапову визију окарактерисали као негативан егзистен-
цијални хaпaкс: он у свему личи на позитиван, али је повод за „извор-
ни избор” који ће се временом показати као заблуда  и странпутица, а 
чији је крајње исходиште неоствареност и обесмишљен живот, било да 
је у питању лажно препозната (неаутентична) вокацији или несхваће-
ност, непризнатост и проклетство генија. неоствареност увек повлачи 
за собом живот на маргини сопственог идентитета, који се не може до 
краја спознати, зато је крап увек децентриран у односу на своје нека-
дашње идентитете и не препознаје се. аутентична љубав би га прибли-
жила сопственом центру, док га, напротив, плаћени успутни сусрети 
које упражњава од њега удаљавају. 
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Закључак
пратећи тврдње Бекетовог првог биографа, д. Бер, критика је до из-

ласка ноулсонове ауторизоване биографије из 1999. стављала знак јед-
накости између чувене Бекетове визије, која је била окидач за преломан 
тренутак у његовом стваралаштву, и визије његовог лика крапа из по-
следње траке. како је лично Бекет замолио свог другог биографа да ову 
заблуду најзад оповргне, нова информација је стигла до критике, с тим 
што је лапидарност Бекетовог објашњења, која мистификује колико и 
расветљава, учинила да буде прихваћено без неког посебног разумевања 
па и без правог убеђења. 

користећи онфреов концепт егзистенцијални хапакс као развијач 
за проверу праве природе епифанија аутора и његовог лика, утврдили 
смо да Бекетова визија сасвим одговара датој дефиницији и њеним им-
пликацијама, док се исто не може рећи за крапову, напротив: не само 
да није пропраћена успешном стваралачком прекретницом већ је била 
повод за одрицање од аутентичног емотивног живота. крап ретроспек-
тивно констатује да је жртва била непродуктивна, а његова носталгија, 
сходно јанкелевичевом схватању, сведочи о пропуштеном kairosu, у 
овом случају непрепознатом. такав егзистенцијални хапакс, који не ис-
пуни своја обећања, односно, не резултира оствареном вокацијом, већ, 
супротно томе, узрокује лоше изборе судбинске важности и трајно обе-
смисли егзистенцију, назвали смо негативним. 

анализу текста смо подупрели испитивањем пертинентних био-
графских чињеница. испоставило се да је последња трака посвећена 
Бекетовој љубави из младости, коју је због болести неповратно губио 
и да су сентименталност и пробуђена осећања, потпомогнути тренут-
ним безнађем због креативне блокаде и нестајања других блиских осо-
ба, учинили да се у овој једночинки љубав издигне изнад дела, али по-
кајнички и разнежено, механизмом психолошке компензације, пошто у 
пишчевом животу то никада није био случај. отуда и разлика у примени 
онфреовог концепта на реалност и фикцију.
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biljana S. Tešanović
LE hAPAX EXISTENTIEL nÉgaTif DanS LA DErNIÈrE BANDE 

De becKeTT ou hoMMage À un aMour abanDonnÉ
résumé

nous revenons dans ce travail sur une question qui semble usée, sans pourtant être tout à 
fait résolue, c’est-à-dire, le degré de parenté entre la vision de Beckett et celle de son person-
nage, krapp, afin de lui donner un autre éclairage grâce au philosophe michel onfray. après 
la parution de l’excellente biographie de knowlson en 1999, la critique beckettienne a intégré 
le désaveu de l’écrivain sur la similitude de leurs natures, dans un énoncé pourtant  lapidaire, 
empêchant d’en saisir les détails : la vision de krapp est inspirée par l’autobiographie, mais pas 
de façon mimétique. or, nous avons reconnu dans la fameuse “vision” de Beckett l’un des plus 
beaux exemples de ce qu’onfray nomme le hapax existentiel, suivi d’une mutation dans son 
travail qui ferme le chapitre de ses jeunes années. en même temps, il s’avère que la vision de 
krapp, écrivain raté, échappe à la conceptualisation onfrayenne  proposée ; à moins d’ajouter 
un pôle négatif au concept, utilisé toujours dans un contexte positif, alors qu’il est aisé de 
reconnaître dans l’évocation nostalgique de la vie de krapp les effets de l’irréversible, notam-
ment le spectre du kairos manqué de jankélévitch attenant à la vie affective, au bonheur. nous 
concluons, donc, que la vision de krapp est un exemple de ce que nous proposons d’appeler 
un hapax existentiel négatif, qui aurait toutes les apparences d’une épiphanie positive, sans en 
avoir les conséquences escomptées, bien au contraire : comme le montre l’exemple de La Der-
nière Bande, c’est un fourvoiement aux dépens du destin et du sens de l’existence, qu’il s’agisse 
d’une vocation inauthentique ou d’un génie maudit, incompris et méconnu.  

Mots-clés : samuel Beckett, “vision” de Beckett (1946), La Dernière bande, magnum opus, 
michel onfray, hapax existentiel, hapax existentiel négatif, kairos.

примљен 16. јун 2016. године13 
прихваћен. децембар 2016. године 
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Јелена М. Тодоровић1

универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

Катедра за српски језик и књижевност

хРИСТИЈАНИЗАцИЈА ЛИКА АЛеКСАНДРА 
ВеЛИКоГ у РОМанУ	О	алеКСанДРУ	ВелиКОМ2

у раду се бавимо српском верзијом романа о александру Ве-
ликом анализирајући лик александра великог. може се тврдити 
да је његов лик типски и да је формиран међусобним утицајима 
споредних ликова, чија је основна функција увек усмерена ка по-
стизању комплексније структуре главног лика. у раду је предста-
вљен развојни пут карактера александра великог и у којој  мери 
се исти уклапа у средњовековну књижевност у србији. радом се 
тежи уочавању утицаја различитих књижевних традиција на кон-
фигурацију ликова средњовековног романа о александру Вели-
ком. то се постиже навођењем конкретних примера и праћењем 
развоја александровог лика, чиме се истиче витешки кодекс као 
један од главних конституената лика владара. циљ рада је дока-
зати и објаснити синтезу којом је настао лик александра великог 
као хришћанског владара и светог ратника.

Кључне речи: роман, александар велики, христијанизација, 
средњовековни владар, витешки кодекс, свети ратник, конфигу-
рација карактера

1.	 Увод
подробном анализом семантичких и поетичких принципа романа 

о александру Великом предочићемо све типске црте карактера, а све у 
циљу актуелизације теме, али и  идеје о лику светог ратника. предста-
вићемо и еволутивни пут лика александра великог и митске наносе који 
чине основу његове комплексне конфигурације. анализом основних на-
чела александра великог дефинисаћемо и објаснићемо конституенте 
који га формирају и као владара-ратника и као пропадљивог човека. по-
ређењем романа о александру Великом са александријадом представиће-
мо заједничке мотиве, који су у роману о александру Великом коригова-
ни у односу на александријаду, како би били прилагођени словенском, а 
истовремено и хришћанском свету. 

тематика романа о александру Великом је у потпуности одговара-
ла феудалном друштву. како јелка ређеп наводи: „од македонског цара 
средњовековни преводиоци и прерађивачи начинили су идеализован 

1 jelena.todorovic91@yahoo.com
2 рад је део мастер рада под насловом Конфигурација ликова у роману о александру 

Великом.
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лик хришћанског владара и освајача” (ređep 1999: 29). описан алексан-
дров живот и његово путовање на исток бивају посебно интригантни. 
хришћански моменат, који се у овој верзији јавља експлицитније него у 
верзијама ван словенског света успоставља дијалог са читаоцима и по-
стаје основна порука властели (konstantinović 2006: 22). очигледни су 
хришћански утицаји, већ у оквиру приказивања општег места алексан-
дровог рођења, што је у сврху конфигурације лика александра великог 
као хришћанског владара, а затим и светог ратника.

2.	 александрово	рођење	и	оцеубиство
роман о александру Великом почиње причом о нехтенаву, египат-

ском владару и чаробњаку, „звездочатцу”. пошто је филип условио 
олимпијаду да му роди сина или да оде пре његовог повратка, краљица 
се обраћа нехтенаву за помоћ, који ће узевши облик бога амона про-
вести ноћ са краљицом, након чега ће се родити александар. веома је 
раширен мотив рађања посебног детета, јунака, пару без деце или дуго-
годишњој нероткињи као резултат божанског чаробњаштва. овај мотив 
је „допуна” мотиву безгрешног зачећа који је чест у Библији (рођење иса-
ка, јосифа, самсона, самуила) (meletinski 2011: 40). рођењем и олим-
пијадиним уздржавањем од порођаја александар је био предодређен 
за велика дела: „претрпи се, царице, и не рађај док не дође благи час; 
јер ако сад родиш, родићеш роба и некорисна човека, јер коло небеског 
кружења стоји у луни! ако причекаш мало док се небеске планете свр-
стају у поредак, родићеш цара царевима, великоумнога човека” (Roman 
o Aleksandru Velikom 1986: 73). одабир часа у ком ће се владар родити је 
фантастични мотив, али је и јасна алузија на старогрчки мотив рађања 
у одређеном васељенском периоду који условљава особине детета и ње-
гов читав живот. име новорођенчета је значило „изабраник” (Roman o 
Aleksandru Velikom 1986: 69), а у случају александровог лика се показује 
тачном и примењивом и чувена латинска пословица nomen est omen, да 
је име судбина, јер значење његовог имена (грч. Αλέξανδρος) упућује на 
„заштитника људи”. како нас историја учи, александар велики је убист-
вом свога оца филипа дошао на престо, док роман о александру Великом 
мотив оцеубиства другачије обрађује. у роману александар је предста-
вљен као јунак који оцеубиство чини из незнања, а не из похлепне жеље 
за престолом. таквом обрадом је изражена трагична кривица главног 
јунака, својствена античким јунацима. александар убија свог оца и учи-
теља нехтенаву „[…] рину га са високог регентоског камена” (Roman o 
Aleksandru Velikom 1986: 76) и тада спознаје истину. иако се сурови по-
ступак младића не може дефинисати као очекиван или праведан, њиме 
је прикривен грех историјског лика александра македонског. алексан-
дар гурнувши нехтенава не зна шта заправо чини, а суровост при самом 
чину убиства прераста у „велику жалост” (isto 1986: 76) због учињеног 
недела. сродан александровом оцеубиству је мотив едиповог убиства 
биолошког оца. александар и едип убиство чине из незнања, њихова 
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трагична кривица је у моменту самоспознаје, али и у чињеници да су 
само испуњавали проречено. плутарх је на специфичан начин предста-
вио исти мотив, пошто је александров отац сам зевс, не може доћи до 
оцеубиства, бесмртни бог не може бити убијен ни од руке сопственог 
сина. александрова јединственост је у овој верзији предочена поменом 
да му је зевс отац, али и чињеницом да олимпијада константно исти-
че да је зачећем и рођењем предодређен за велика дела. филип који је 
очинска фигура, али не биолошки отац, у александријади симболично 
губи око јер је њиме видео зевса у обличју змије у кревету своје жене 
(Aleksandrijada 2010: 8).

камен се симболично, као место нехтенављевог пада, јавља као 
замена за човека3. у роману су александар и нехтенав представљени 
истом физиономијом. нехтенав умирује египћане остављајући проро-
чанство да ће се вратити тридесет година млађи, док египћани, виде-
вши александра, препознају млађег нехтенава, виде остварење царевог 
обећања. нехтенавов пад са камена је симболично одвајање александра 
од биолошког оца, одвајање је насилно што представља раскидање свих 
до тада постојећих веза између ова два лика. како мирче елијаде наво-
ди, јаков је сањао на камену који је симболички „средиште” које одго-
вара „вратима небеским” (elijade 2011: 277), па мотив камена у роману о 
александру Великом може бити схваћен и као нехтенављев улазак у свет 
оностраног, тј. као белег ознака за почетак вечности.

3.	 Витез	као	заштитник	хришћанства
карактеристичан је први опис александра као владара:
„[…] видеше александра како седи на високом престолу, дивним златом, 
драгим зеленим камењем и слоновом кошћу украшеном… на глави му је 
била круна од сафира камена, са великим бисером сплетеним мерсило-
вим лишћем; с десне му и леве стране стојаше уоколо множина витезова” 
(Roman o Aleksandru Velikom 1986: 83).

александрова прва појава као крунисаног владара је раскошна по-
пут вајарског дела у злату, што га свакако представља као владара света. 
злато се као симбол може објаснити и кроз хришћанство, али и кроз ста-
рогрчку и старословенску традицију и културу. најчешће се злато дово-
ди у везу са сунчевом светлошћу симболишући христа или Богородицу 
и свеприсуство. топљење злата, пак, има магијска својства, симболизује 
преображај, прочишћење па и мучеништво (ozimić, internet). оваквом 
појавом монарха александра предочено је да је он у милости Бога, да је 
изабраник, његов положај на трону је обележен светлошћу. словени су 
веровали да Бог седи на небу на златном трону са ког се расипају сунчеви 
зраци (Slovenska mitologija Enciklopedijski rečnik 2002: 204). драго камење 

3 јужни словени су у случају смрти једног од близанаца или детета од месец дана у сан-
дук покојног стављали камен да се покопани не врати по брата (Slovenska mitologija 
Enciklopedijski rečnik 2002: 258).
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у библијским одредницама симболички представља дванаест апостола, 
при чему је сафир симбол апостола павла. Бисер је у књижевности, али 
и у хришћанској традицији симбол чистоће, неискварености. овом сим-
боликом се употпуњује слика александра као изабраника самог господа.

Лик александра некада одступа од устаљеног и очекиваног порет-
ка, нпр. када филип доводи другу жену: „александар се напуни јарошћу 
и гневом […]” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 79), затим примивши 
прво даријево писмо: „чувши писмо, испуни се александар гневом и 
јарошћу, зграби и исцепа писмо” (isto 1986: 83). у трећем писму дарије 
захтева од александра да се преда и плаћа порез: „кад александар доби 
и прочита писмо, поцепа га, и гневан нареди да се посланици обесе, па 
да им се главе одсеку” (isto 1986: 97). ови описи у потпуности одступају 
од особина које карактеришу александра. употреба лексема „гнев” и „ја-
рост” александра приближава ликовима античких трагедија и епова. 
хероји су испуњени гневом и срџбом и гнев и срџба су покретачке силе 
које их наводе на делање. александар је допустио гневу да га обузме, али 
се слушајући молбе посланика враћа на мирну линију. то је једна од вр-
лина александровог лика и када постоји могућност да згреши и одступи 
од идеала витеза, има оне који га усмеравају и чије савете разматра и 
повинује им се на тај начин избегавајући хибрис. 

за александра као владара-ратника уско је везана представа владара 
као заштитника хришћанства. по библијском веровању, владар света не 
мора бити и зла и опасна особа (fraj 1985: 127). христијанизација алексан-
дровог лика и приче о овом античком владару једна је од основних црта 
средњовековног романа о александру, нарочито је истакнут његов одла-
зак у јерусалим и поклањање на христовом гробу (pavlović B. 2012: 17). он 
као хришћанин преузима на себе одговорност да заштити хришћанске 
светиње од неверника дарија са чим је у коресподенцији опозиција бога 
амона, који је остатак раније религије, и саваота, јединог Бога. промена 
вере је својеврсно опште место, његов лик је овим поступком преобра-
жен, од варварина постаје хришћанин. о македонском краљу се може 
говорити као о витезу заштитнику хришћанског света и хришћанских 
реликвија, а јавља се и мотив светог обећања, заклетве витеза: „и нека 
вам је знано да желим да вас избавим од напасничке даријеве деснице” 
(Roman o Aleksandru Velikom 1986: 100). још у александровим писмима 
мајци и учитељу очигледна је његова наклоност према хришћанству: „[…] 
имају неког великог бога, и ја видех да је силнији од наших богова па му 
се приклоних и поверовах у њега” (isto 1986: 135). коначно представљање 
александра као хришћанског светитеља наведено је у роману, као и у жи-
тијима светаца, његовом молитвом која кулминира чудом: 

„о боже над боговима, творче видими и невидимих ствари, чуј ме у овај 
час, јер теби ништа није немогуће… па молим свехвално име твоје, и ост-
вари ову молбу моју па нареди овим двема планинама да се саставе. и тог 
часа се оне две планине приближише једна другој на тридесет лаката” 
(Roman o Aleksandru Velikom 1986: 143). 



199

Христијанизација лика Александра Великог у Роману о Александру Великом

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 195–206

молитвом једином Богу александар попут светаца успева немо-
гуће. чуда су општа места житија и њима лик хришћанског заштит-
ника бива потпун.

при сусрету са смрћу александрова вера ће бити пољуљана: „како 
кости које гнију и распадају се, могу опет доћи у биће? али, размисли-
вши у себи опет, говораше: кад их је свемогући промисао божји могао од 
небића у биће створити, моћи ће и мртве кости у то исто биће довести” 
(Roman o Aleksandru Velikom 1986: 158). под утицајем страха од смрти 
александар сумња, али се врло брзо враћа у стабилан поредак хришћан-
ског верника. краткотрајна сумња у догму не руши идеал хришћанског 
владара-ратника, већ само учвршћује веру као у случају старозаветног 
проповедника. у вези са тим је и позната чињеница да Библија алек-
сандру великом поклања веома мало пажње иако му је, како се верује, 
добродошлицу у јерусалим пожелео првосвештеник уз многобројне 
узајамне изразе уважавања (fraj 1985: 127). историјски посматрано, 
александар је свакако био у милости хришћанских свештеника и  био је 
поштован монарх читавог хришћанског света.

4.	 Ратничке	инсигније
александра као владара-ратника и заштитника хришћанства упо-

тпуњавају ратничкe инсигније, које представљају снажан елемент ис-
казивања владареве моћи и легитимности. то су предмети који се упо-
требљавају у рату и имају одређену материјалну и духовну вредност 
(pavlović B. 2012: 18). ратничке инсигније у роману о александру Вели-
ком су копље, мач, штит и шлем. основне четири инсигније су симболи 
средњовековног ратника, витеза племића коме су моћ и снага оличене у 
мачу и копљу, штит је служио за одбрану од непријатеља штитећи јуна-
ково срце и на њему је увек био грб породице којој ратник припада, шлем 
штити јунакову главу, а често и он садржи грб. копље је основна ратнич-
ка инсигнија и симболише крст, поседују га свеци попут светог ђорђа и 
светог димитрија. веровало се да владар може бити онај који поседује 
свето копље, јер оно представља стабилност и просперитет монархије (в. 
pavlović B. 2012: 18). у роману се велика важност придаје копљу, антиох 
наређује даријевом изасланику да се поклони александровом копљу на 
коме је шлем, тада копље замењује свог власника, појављује се као владар 
сам. антиох се противи овом захтеву: „ако се ја поклоним копљу алек-
сандрову, то онда значи да ви нисте даријеви поданици […]” (Roman o 
Aleksandru Velikom 1986: 83). у овом примеру се јасно уочава да копље 
симболизује труп владара, а шлем његову главу.

мач представља једну од основних ратничких инсигнија, као копље 
отелотворење је часног крста (pavlović B. 2012: 19). елијаде наводи да крст 
начињен од дрвета добра и зла заузима место „космичког дрвета”, такав 
крст је симбол средишта света и његовим посредством могућа је комуни-
кација са небом (elijade 1999: 189‒190). очигледно је само једна од пред-
става аxis mundi (центар света), што је симбол који представља стуб који 
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спаја небо, земљу и подземни свет и у различитим културама је предста-
вљен на различите начине (дрво, планина, ватра, крст…). независно од 
представа, аxis mundi је потпора света, „оса космоса”, истински ослонац 
и једино се преко њега остварује веза са оностраним (elijade 2011: 356). 
александар мачем осваја територије и покорава народе, њиме прети цару 
дарију да ће кроз исти упознати македонију и да ће од њега страдати. 

шлем је временом постао и део грба, а може се схватити као ратнич-
ка круна. неодвојив од шлема је и штит, који је део ратне опреме, али и  
заштита од зла. грб који садрже говори о пореклу, угледу и снази витеза 
који га носи. описом ковања штитова и шлемова се представља и конач-
но оформљење македонске војске и њихова припрема за рат: „почеше 
одмах ковати шлемове и на штитове метати његов грб, лавовску главу” 
(Roman o Aleksandru Velikom 1986: 82). 

уз лик александра, као што је већ наведено, понавља се фигура лава, 
филип сања амона у облику лава, затим је наведен опис александровог 
гласа: „[…] па као лав рикнувши” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 79), 
затим: „[…] почеше одмах ковати шлемове и на штитове метати његов 
грб, лавовски главу” (isto 1986: 82). Лав је као симбол заступљен како у 
хеленској тако и у библијској књижевности. у хришћанству лав често 
симболише самог исуса и његову моћ да избави и помилује своје следбе-
нике, мада су и  јеванђелисти представљани ликовима различитих жи-
вотиња, а лав је симболично свети марко (ferber 2007: 119). атински 
филозоф промах ће сањати александра како јашући лава улази у град, 
а сан има функцију предсказања у средњовековној књижевности, пред-
сказање је у овом примеру у спрези са лавом као симболом александро-
ве моћи. уз фигуру лава наводи се и фигура „курјака” тј. вука: „много 
пута један лав разјури читава крда јелена, и курјак, изненада напавши, 
читава стада разагна” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 73). вук је у сло-
венској митологији тотемска животиња, словени су веровали у њего-
ву несавладиву снагу, издржљивост и прилагодљивост (Gajić  2011: 156). 
александров лик доживљава преображај од почетне представе детета 
предодређеног за велике подухвате до бића које је суштински синтеза 
веровања у митска бића и њихове способности. 

карактеристично за средњовековни роман јесте „ишчитавање” 
митологема као што је добијање магијских и култних предмета у дру-
гом свету, поступци даривања освајача сродни су ритуалима иниција-
ције (meletinski 2009: 218). у својим освајачким походима александар 
заслужује ратничке инсигније које су поседовали јунаци у прошлости 
чиме се величају његови успеси у односу на претходнике. по освајању 
рима александар добија: 

„[...] парипа под крокодиловом ашом, оседлана седлом од камења адаманта 
[...] оружје агамајуша краља, која узеше у троји; изнесоше му лиоранди-
ново копље обнизано бисером и многоценим камењем [...] и још десет ко-
паља; и изнесоше му штит римског цара тарквинија, опшивен аспидином 
кожом” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 90).
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по доласку у троју александра „[...] сусретоше сви грађани с ве-
ликом чашћу и скупоценим даровима; изнесоше му на лавовској кожи 
оружје ацилеша, сина краља перлеуша, и штит ајакша телемонића” 
(isto 1986: 93‒94).  у јерусалиму александар од јеремије пророка добија: 
„[...] камен лихантар, мач незнабошца голијата, шлем снажног сампсона 
и сампсоново копље [...]” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 101). пре-
дајом ових инсигнија александар је био признат за владара и заштитни-
ка покорених народа. уласком у вавилон и персепољ александар не до-
бија ратничке инсигније, персијско оружје није могло бити наслеђено од 
предака, јер су персијанци били оличење света против ког се хришћан-
ство борило (pavlović B. 2012: 21). 

поред ратничких инсигнија, александров лик ратника употпуњује 
коњ. коњ штити господара, он  је  његов највернији слуга и пријатељ, 
најбољи средњовековни витезови су били власници најхрабријих коња 
који су били и показатељи њиховог друштвеног статуса. александров 
коњ дулчипало је неукротив, рођењем предодређен за једног господара 
и само њему може бити веран. овакав модел повезаности коња и госпо-
дара постоји још у античкој књижевности, а као пример могу се навести 
ахилејеви божански коњи, ксант и Бали, који први наговештавају ахи-
леју да му се самртни час ближи. прецизније, ксант ахилеју обећава да 
ће га чувати у борби са хектором, али га и упозорава да се ближи тре-
нутак његове немоћи. када виде патроклово беживотно тело божански 
коњи плачу и тада зевс зажали што их је послао међу смртне људе, лију 
сузе када и сам ахилеј. дулчипало је представљен као јединствен коњ: 
„да знаш царе, да се у твојој ергели чудан коњ ождребио, чуднији од свих 
коња. воловска глава, а на десној плећки међу златним ушима појавили 
се рогови [...] пред тог коња метаху све на смрт осуђене, и нико му ина-
че не смеђаше приступити” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 77). опис 
дулчипала је сродан коњу као митском бићу гротескне спољашњости и 
преке нарави, готово фантастичном бићу. као што је александар својим 
рођењем био предодређен за славу и успех, тако и овакав коњ није могао 
да служи другом господару до александру:

„и александар је често коњу томе долазио; тада је коња напуштала јарост, 
тихо је рзао према александру, показујући на тај начин послушност своме 
цару. једном га александар кроз прозор ухвати руком за уво, а он се тихо 
подаде њему као јунац у јарму” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 77).

у плутарховој александријади Букефало је такође јаросан коњ, али 
није описан као фантастично биће гротескне спољашњости, већ као 
биће које страхује од сопствене сенке. александар ће Букефалу помоћи 
да спозна функцију сенке, али и њену безопасност, она је само пратилац 
живих бића, показује однос живих наспрам сунца. веза коња и сунца је 
симболички веза коња са самим александром, коњ прихвата постојање 
сенке и немогућност постојања без ње, што је симболично његов пре-
ображај. овако описан преображај се може схватити као опште место 
препознавања, јер коњу бива предочена егзистенција живих бића нас-



202

Јелена М. Тодоровић

прам сунца, чиме он свог водича, кроз споменуту спознају, препознаје 
као свог господара. након овога коњ се потпуно предаје свом витезу, а 
поступак припитомљавања коња ће изазвати иста осећања и размиш-
љања код филипа и окупљених македонаца као и у српској верзији 
(Aleksandrijada 2010: 12). 

дулчипало, који је прво описан као звер, сасвим се предао, без било 
каквог отпора, препознавши свог правог и јединог господара. многи 
богови у словенској митологији су ратници и као такви имали су своје 
коње. коњи словенских богова су имали најчешће две независне појав-
ности, једна је обична, она која се приказује током обданице и друга 
„божанска” која се манифестује ноћу (Gajić 2011: 69). независно од доба 
дана, али на сличан начин, дулчипало се приказује свету, према свима 
је звер док га александар умирује, ублажава његову зверску, махниту 
природу, што је остатак словенске традиције. 

посебна вредност дулчипала је у његовој компатибилности са јуна-
ком који га јаше. дулчипало и александар заједно побеђују пора: „пор 
се окрете војсци да је заустави, али га александар превари, снажно пе-
тама ободе дулчипала, прискочи до пора па га прободе, ударивши га 
мачем под десно пазухо. дулчипал зграби порова коња за врат па га на 
земљу притиште” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 140‒141). коњ и дела 
као његов господар, како је позната слика александра који сурово јури-
ша и убија тако је и дулчипало крволочна прилика. 

5.	 Однос	према	смрти
у средњовековном друштву смрт постаје хришћанска категорија, 

није доживљавана као коначност, већ само као прелазак из света патње 
у благостање (pavlović B. 2012: 23). у житијима је смрт најављена и пре-
досећана, али је таква представа смрти мењана у осталим књижевним 
облицима, па често бива изненадна. смрт великог витеза, владара и ра-
тника, александра, превенствено је наговештавана (пророчанством, ма-
нифестацијом страха) да би се десила као остварење наговештаја. прво 
сазнање о александровој смрти даје сам александар при свом рођењу: 
„кроз четрдесет година вратићу ти се опет, мајко” (Roman o Aleksandru 
Velikom 1986: 73). исто пророчанство ће изрећи и аполон: „ово дете ће 
бити цар свему што је под сунцем […] пошто убије свога оца, вратиће 
се у четрдесетој години матери земљи” (isto 1986: 74). враћање „матери 
земљи” је у духу хришћанске традиције, сви који су из праха рођени у 
прах се враћају, тј. од мајке рођени мајци земљи се и враћају. предска-
зање александрове смрти у четрдесетој години живота може се повезати 
са хришћанском симболиком броја четрдесет, по којој је овај број симбол 
усавршавања и искушења. искушење и казна су често наговештени или 
остварени навођењем броја четрдесет, на пример: израелци су четрде-
сет дана лутали пустињом, четрдесет дана је трајала киша, исус је након 
четрдесет дана од рођења доведен у храм (Ševalije 1983: 125). по ста-
ром завету, мојсије је провео четрдесет дана на синајској гори, четрде-
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сет дана и ноћи је падала киша за време великог потопа, исус је провео 
четрдесет дана у пустињи док га је искушавао ђаво, четрдесетог дана од 
васкрсења исус се вазнео на небо. четрдесет је и број слутње, припреме, 
искушења и казне. употребом овог броја библијски писци су обележава-
ли главна дешавања у историји спасења (isto 1983: 125).  

 док александар јуриша у бици, јашући испред својих војника, он 
јуначки, епски, пркоси смрти, тада грли славну смрт и попут ахилеја 
одбацује сраман и кукавички живот. увек је сигуран да та битка није 
његова последња. јеремија александру прориче смрт: „и уз све то, алек-
сандре, отаџбине своје нећеш видети” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 
101). како се александру ближила четрдесета година и његова прорече-
на смрт у њему се будила стрепња. чак „[…] не смеде иза зида завири-
ти” (isto 1986: 128) што се није могло очекивати од александра, јер он 
срља и пркоси. Лик владара је праћен колективним ликом војске, његова 
осећања се преносе на војнике и они манифестују исти страх: „они се 
већ беху уплашили због његова дуга одсуства” (isto 1986: 129).

када му бива предсказана скора смрт, у александру, владару-ратни-
ку, буди се урођени људски страх од смрти: „као човек неки на место 
одређено му за смрт, иђаше тада и македонски цар: свега света цар, по-
мишљајући на своју смрт, беше неутешан” (Roman o Aleksandru Velikom 
1986: 158). сањајући пророка јеремију који му предсказује смрт, алек-
сандар се буди уплакан, што показује његов страх. сан је стање човека 
које се схвата као блиско смрти, „половина смрти”, а о човеку који сања 
се говори да га смрт вуче и да ће убрзо умрети, а верује се да у сну поло-
вина душе напушта тело (slovenska mitologija enciklopedijski rečnik 2002: 
479). смрт античког јунака представљена је верно: „александар се заже-
ле окупати, али на њ налете нека риба из језера и александар, опазивши 
је, побеже” (Roman o Aleksandru Velikom 1986: 130). појавност сна може-
мо тумачити кроз јунгову теорију јаства и сна. уведени термин јаства 
што је средиште целовите психе и најчешће се појединцу јавља у снови-
ма (Von franc 1987: 161). јеремија ће александру у сну предочити смрт, 
јунак још од рођења зна када ће умрети, али како се проречен час ближи, 
подсвест у форми сна подсећа јунака на неминовно. јеремија је фигура 
старог мудраца, а постаје и посредник и фигура духовног вође (што се 
односи на хришћанство). јаство се често у сновима јавља као надмоћнији 
људски лик. код мушкараца слика старца мудраца је типично утелотво-
рење јаства, старац је мужевни покретач и чувар (isto 1987: 196‒197).4 у 
одлучујућим тренуцима се појављује фигура „чувара”, када говоримо о 
александру, одлучујући тренутак је прелаз из младости у позније доба 
живота. јаство је унутрашњи водећи чинилац који се разликује од свес-
них поступака и може се схватити једино истраживањем снова (isto 
1987: 162). тако је омогућено да личност постане свесна, расветљавају се 

4 јаство не мора увек попримати облик мудрог старца, већ, зависно од пола или жи-
вотног доба онога који сања, може бити утелотворено као жена, врачара, мајка земља 
или младић…(Von franc 1987: 196‒197)
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одређене особине, тежње или способности. александар је својим сном 
само наставио свој развој ка коначној тачки, смрти, а сан је био неоп-
ходан да његове војничке успехе врати у сферу људског и пропадљивог. 

мотив александровог урањања у језеро је симболично његово пре-
ображавање из паганина у хришћанина, умирање њега као неверника и 
поновно рођење. александар се изнова рађа кроз свету тајну крштења, 
тачније тек почиње да постоји јер признаје јединог правог Бога. прво-
битни симбол хришћанства којим су хришћанског учења обележавали 
просторе свог становања била је представа рибе. овај симбол је, заједно 
са приказом исуса као пастира и вина, све до краја iV века био доми-
нантан у иконографији. у периоду прогона био је неопходан знак рас-
познавања, симбол који ће бити намењен само припадницима исте вере. 
најприхваћенији симбол у дотадашњем хришћанском свету је била риба 
(ozimić, internet). симбол рибе је везан како за смрт тако и за рађање. 
одсуство гласа код риба се везује за душе, како за душе умрлих тако и 
за душе нерођених или деце која нису проговорила (slovenska mitologija 
enciklopedijski rečnik 2002: 467). сродно томе риба се доводи у везу са 
рађањем и кружним обнављањем. када се приказује на површини воде, 
истовремено је „спаситељ” и средство „приказивања” (Ševalije 1983: 780). 
симболика рибе је јасна али њена појава у језеру које је вода и самим 
тим симболише свету тајну крштења попут исусовог крштења на реци 
јордан јесте опомена александру као варварину да се мора приклонити 
хришћанској вери и остати у милости господа. 

у писму олимпијади и аристотелу александар пише да је спознао 
истину о смрти и страх од смрти тек када је заволео своју жену. алек-
сандров лик тада из витеза који јуриша у бици прераста у заљубљеног 
мушкарца. како Бојана павловић објашњава: „александрова смрт и ње-
гов одлазак са овоземаљског света у основи је представљена као владар-
ска смрт, као одлазак онога који је ту ради добробити и искупљења своје 
пастве. александар напушта овоземаљски свет отрован, на самртнич-
ком одру, а не у борби, опраштајући се са својим поданицима” (pavlović 
B. 2012: 24). смрт владара је доживљена као губитак заштитника без ког 
је немогуће наставити живот. 

6.	 Закључак
Ликови романа о александру Великом постоје као стабилна кон-

струкција, једни од других јесу независни, али такође условљавају ис-
пољавање одређених особина других ликова својим појавама. у конфи-
гурацији лика александра, идеалног владара и ратника, немогуће је не 
приметити утицај књижевне и хришћанске традиције. његов карактер 
је оформљен на мотивима грчке и старословенске митологије и као такав 
представља комплексну структуру и многи аспекти његове личности за-
висе од наведених претпоставки. и када бивамо изненађени (алексан-
дров бес нпр.) то може бити објашњено књижевном традицијом ранијих 
епоха које су оставиле трага у ликовима великих ратника. као централ-
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на фигура дела, александар се и трансформише интерференцијом са 
осталим ликовима и самостално, али готово увек под утицајем фигу-
ре старца мудраца. јеремија је утицао на формирање александра као 
хришћанског витеза, јунака који поступа по кодексу вере, док аристо-
тел формира александров лик као лик образованог човека, филозофа 
који је по платону идеални владар. увек ће стремити вишим духовним 
циљевима и себе дефинисати и потврдити као идеалног средњовековног 
владара и витеза, али и верника блиског свецима. на основу овог рада 
можемо уочити синтезу којом настаје лик у средњовековном делу, али 
и поступке који условљавају развој култа светог ратника. остаци грчке 
и словенске митологије у оквиру строге хришћанске догме продираће 
кроз текст и истицати познате и више пута изучаване митске мотиве и 
књижевне архетипове. 
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Jelena M. Todorović
chriSTianiZaTion of The TiTuLar characTer in The 

NOVEL ABOUT ALEXANDEr ThE GrEAT
Summary

This paper deals with the serbian version of the Novel about Alexander the Great by ana-
lyzing its titular character. one could assert that this character is typological and that it was 
formed by the mutual influence of minor characters, whose chief function is always directed 
towards achieving a more complex structure of the main character. The paper displays the 
development path of alexander the Great’s character in relation to diverse literary influences 
and the norms of the serbian medieval literature. This is achieved by listing specific examples 
and following the development of alexander’s character, which emphasizes the chivalric code 
as one of the main constituents of the ruler’s character. The aim of the paper is to prove and ex-
plicate the synthesis of alexander the Great’s character as a christian ruler and holy warrior.

keywords: novel, alexander the Great, christianization, medieval ruler, chivalric code, 
holy warrior, character configuration
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ТехНоЛошКА БуКА И МОБи	ДиК:  
ИСТоРИЈАТ ПРоБЛеМА2

рад се бави питањем „историјата проблема” у науци о књи-
жевности, на примеру односа литературе и технологије. у наме-
ри да преиспита начине поимања наведених проблема, реферат 
рашчитава релевантне одломке мелвиловог романа моби дик, те 
из тог угла настоји да пружи увиде у (зло)употребе концепта ис-
торијата проблема у литерарним проучавањима.

Кључне речи: историјат проблема, технологија и књижевност, 
моби дик, херман мелвил

Увод
текст, или део текста, о историјату проблема технолошког у (проу-

чавању) књижевности могао би да почне од аристотела: techne, грчка реч 
за умешност, која је у корену речи технологија, истовремено је и састав-
ни елемент онога што се понекад зове аристотеловом поетиком техне, 
поетиком супротстављеном платоновој ентузијастичкој поетици.

истина, иза оваквог почетка овог текста стоји једна врста анегдо-
талне логике, позивања на такозвано опште знање и здрав разум. одраз 
такве стереотипне логике може се читати у пекићевој атлантиди, по 
којој је платон био човек, а аристотел робот, тек хуманоид – кибернет-
ски организам. осим аристотела, роботи су, према пекићевој фикцији, 
били и демокрит, хераклит, талес, анаксимандар, сократ, хегел, Лајб-
ниц, спиноза, декарт, маркс, док су људи, осим платона, били и пло-
тин, шопенхауер, ниче. овакву поделу улога између великана тешко 
је не читати као знак поделе између духовности и механицизма у миш-
љењу. зато су, према пекићу, људи били сви чаробњаци, салемске и све 
друге вештице. јер, људска бића су наводно бића духовности и слободе 
од програма – бића неочекиваног. 

из таквих предрасуда, дакле, макар делом произилази виђење ари-
стотелове поетике техне као почетка изучавања проблема технологије у 

1 nikola.bubanja@filum.kg.ac.rs
2 овај рад је део истраживања која се изводе на пројекту 178018 друштвене кризе и 

савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и гло-
бални оквир који финансира министарство просвете, науке и технолошког развоја 
републике србије. рад је презентован на Xi међународном научном скупу српски 
језик, књижевност, уметност 28. октобра 2016. године.
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књижевности. коректив анегдоталне методологије можемо покушати да 
дамо референцирањем – том панацеом, универзалним леком за све ране 
научног мишљења.

у оквиру зборника радова Књижевност и технологија, у одељку 
текста насловљеном „ископавања међу грцима – платон и аристотел”, 
аутори мичам и кејси (mičam & kejsi 1992: 38–41) откопавају истине о 
историји технологије у књижевности и чисте их од прашине предра-
суда и ненаучне методологије. отварају нам очи за присуство техне у 
примарној литератури која претходи аристотелу – у текстовима есхила 
(оковани прометеј) и софокла (антигона) – као и у записима филозо-
фа аристотелових претходника – емпедокла и анаксимандра (mičam & 
kejsi 1992: 38–39). штавише, и без потребе да улазе у минуциозну ана-
лизу, показују како је и сам платон претходио аристотелу у погледу ин-
тересовања за техне, па чак и у погледу наклоности према истој (mičam 
& kejsi 1992: 38–39). 

ако нисмо превише сујетни, радујемо се овом корективу, новом 
знању, и новооткривеном поверењу у научну методологију. међутим, 
понешто је разочаравајуће што исти аутори, мичам и кејси, у форми 
кулминационог завршетка своје археологије, откривају аристотела као 
мислиоца који је усавршио платонско виђење техне (као нечега подређе-
ног сврси добра). још је веће разочарање њихов коначни закључак да се 
у том истом аристотелу налази „најлуциднији древни израз филозофије 
технологије” (mičam & kejsi 1992: 41).

зашто је овај повратак на почетак наше аргументације разочара-
вајући? на концу, тај повратак је потврда валидности наше почетне 
претпоставке, коју бисмо сада могли чак превести из статуса предрасу-
де у статус интуитивног знања. међутим, логика властите нам грешке и 
пута који смо предузели ка њеном исправљању поставља мичамову и 
кејсијеву археологију у неугодну паралелу: није ли археологија предузе-
та са знањем или снажним очекивањем шта ће бити ископано? да ли је и 
ова археологија плод циркуларног мишљења коригованог, да не кажемо 
украшеног или маскираног, установљеним методама и споредним арте-
фактима? напослетку, реч технологија се у целокупним аристотеловим 
списима помиње свега три пута, и то, наравно, не у данашњем њеном 
значењу (mičam & kejsi 1992: 37).

на назначена питања нам није могуће дати научно утемељен одго-
вор, што у овом случају и није циљ, јер се, у овом делу, он исцрпљује 
постизањем упитаности. а упитаност се може пропагирати и ако за-
немаримо баш аристотела као исход горе наведене археологије. сама 
логика те археологије поставља и платона и аристотела у исту раван, 
исту врсту, док разлике међу њима види у степену. на крају, и сами смо 
почели ову аргументацију аристотелом, неизбежно помињући платона. 
изнова пољуљаног поверења у научније приступе, опет бисмо апеловали 
на опште искуство и устврдили да су, макар у проучавању књижевности, 
аристотел и платон бинарна опозиција, нула и јединица, макар онолико 
колико су то ренесанса и класицизам или романтизам и реализам. да 
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одемо у још дубљи популизам, њих двојица су као светла на семафору, 
део диференцијалног система знакова, у коме зелено црпе смисао из цр-
веног и истовремено га садржи.

међутим, ако то важи за аристотела и платона, то на сличан начин 
важи и за есхила и софокла, емпедокла и анаксимандра. наши архео-
лози су изгледа унапред знали где да копају, јер су, где год да су тражили, 
пронашли неки комадић грала. али нису у питању само њих двојица: 
где је тај проблем проучавања књижевности који на овај или онај начин, 
у погледу историје проучавања, не бива повезан са неким од великана 
антике? астрономија и космологија се везују за аристотела, физика и 
метафизика, политика и реторика, биологија, историја мишљења о на-
чину сексуалног размножавања. а аристотел је, на пример, мислио да 
до размножавања долази мешањем мушког семена и менструалне крви, 
што је вероватно у каснијој литератури прерасло у разумевање мешања 
крви као еквивалента оплођавања јајне ћелије – веровање на коме је 
заснован кончето данове песме „Бува” (The Flea).

обично за средњи век везујемо ослањање на ауторе и утврђивање 
истинитости на основу мишљења установљених књига. к. с. Луис (luis 
1978) каже:

далеко од намере да глуме оригиналност, како би то чинио модерни пла-
гијатор, средњовековни плагијатори су склони да оригиналност крију. 
они каткад тврде да преузимају нешто од свог аутора, управо у тренутку 
када се од тог аутора удаљавају. немогуће да је то шала. шта је ту смешно? 
и ко би у томе видео поенту осим научника?

(far from feigning originality, as a modern plagiarist would, they are apt to con-
ceal it. They sometimes profess to be deriving something from their auctour at 
the very moment when they are departing from him. it cannot be a joke. What is 
funny about it? and who but a scholar could see the point if it were?)

али, можда Луис прецењује дистанцираност модерног човека од 
оваквих медијевистичких модела мишљења и писања. или, заправо, до-
бро уочава да би таква пракса могла бити интересантна модерном науч-
нику, колико и средњовековном. јер, поента је убедити друге, и себе, да 
не измишљамо.

много је могућих разлога за ово: објективни значај појединих ауто-
ра, историјске случајности које до тог значаја доводе, мисаони токови, 
куриозитетност и ексклузивитет, потреба за забавним и неочекиваним. 
намера нам није да овај феномен истражујемо, већ да покушамо да 
предложимо још један могући разлог што се и данас враћамо аристо-
телу и платону у симболичком смислу, дакле, великанима прошлости. 
наиме, зато што су нам потребни као симболични заточници свеколи-
ког учењаштва.

не умањујући величине, хоћемо, дакле, да истакнемо величину 
потребе за њима. хипотетишемо да нам и данас требају идоли, јунаци 
култура, онакви какав је за англосаксонце био Беовулф (упор. dekanić 
janoski 1998: 114–115). фигуре које сублимишу индивидуална стремљења 
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и вредности, у магнификованом и идеализованом облику. отеловљења 
потреба за вођама, структуралним стубовима нација, друштава, па и 
њихових сегмената. ако је дозвољена још једна (неукусна) метафора – 
аристотел је краљевић марко обичних учењака. у пуном смислу – као 
преживела реликвија времена, и неупотребљива и смешна и величан-
ствена у исто време.

не ради се, дакле, толико о одавању поште заслужним пионирима 
дисциплине или проблема: ради се о потреби за почетном анегдотом, 
потреби за полусензационалистичком епифанијом, али можда и о по-
треби да се дисциплини или проблему да на значају тако што ће бити 
доведена у везу са установљеним пионирима.

ове хипотезе су на опасној ивици потребе за доказима из поља со-
циологије, колективне психологије, психологије масе, историје тотали-
тарног мишљења, у које, уз сву већ прекаљену безобзирност, ипак не 
бисмо залазили. уместо тога, покушали бисмо је можда не ни подржати, 
већ илустровати кратким читањем два поглавља мелвиловог моби дика 
(лишеним паралела о потонулим лађама и манијакалним трагањима за 
неухватљивим и неприличним).

*
моби дик је познат по двојној природи – фикционој и фактограф-

ској: реч је, како каже Бетси хилберт (hilbert 1986: 824), о „експозицио-
ној прози у референцијалном моду” (“expository prose, in the referential 
mode”). мелвилова „форма мешаног наратива који спаја науку и фик-
цију” (“mixed narrative form that blends science and fiction”) може се у том 
смислу сматрати резултатом истраживања (упореди: post-lauria 1990: 
306). истраживања путем искуства, али и оних књишких, која су нам 
овде релевантнија. техне које је предмет мелвилове археологије је цето-
логија, или наука о китовима, као и китолов. 

поглавља моби дика о којима је реч насловљена су јона, историјски 
посматран (Jonah Historically Regarded) и част и слава китоловства 
(Honor and Glory of Whaling). оба су делом резултат мелвиловог књи-
шког истраживања (pardes 2008: 48), између осталог, китове популарне 
циклопедије библијске литературе, посебно одреднице Џона едија о тада 
новим херменеутичким могућностима читања Библије као историјског 
текста (видети поглавље јона, историјски посматран: импровизације 
на тему Китове циклопедије библијске литературе /“jonah historically 
regarded” improvisations on kitto’s cyclopedia of Biblical literature / књиге 
мелвилове библије /Melville’s Bibles/, ауторке илане пардес /Ilana Pardes/). 
у том смислу, дакле, мелвилов сег харбор и ишмаел, као историјску 
истину, читају причу о јони којег је прогутала и неповређеног, три дана 
касније, испљунула велика риба.

пардес (pardes 2008: 48) наводи да се читава ишмаелова тобожња 
дебата може разумети као игра подривања претпоставке да је историја 
конкретан концепт, концепт коме се може бити на трагу: 
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ишмаел се упушта у тобожњу дебату са учењацима преглед чијих читања 
даје еди, доводећи у питање њихове научне претпоставке, међу којима и 
претпоставку да  је историја конкретан концепт до кога се може доћи.

ishmael engages in a mock debate with the scholars whose readings are surveyed 
by eadie, calling into question their scientific presuppositions, among them the 
assumption that “history” is a traceable, concrete concept.

нама се, међутим, чини да је проблематично само трагање, без об-
зира на конкретност траженог. тако, довитљиво истраживање обухвата 
етимолошка разматрања (дакле, разматрања порекла, историје, трагања) 
која потврђују хипотезу да је велика риба заправо била кит. дистанци-
рано-подсмешљиви тон додаје преношење истраживања на тачну врсту 
кита који је могао прогутати јону, да ли је јона био у стомаку или усти-
ма кита, колико су тачно велика уста у која могу стати играчи виста са 
све столовима, те се најзад дотичу и могућности да је кит заправо могао 
бити лађа са фигурином кита на прамцу, или чак лађа која је носила име 
„кит” или „риба”.

ова херменеутичкa игра, показна вежба несврсисходности и произ-
вољности, има своју паралелу у поглављу о „части и слави китолова”, у 
којем се ишмаел бави истраживањем самих извора китолова, односно, 
у којем се бави историјом проблема китолова. изворе налази у антици. 
додуше, не код аристотела и платона, већ у митологији, литерарној и 
религијској (melvil 1851: 469):

што дубље залазим у овај проблем, и што своја истраживања доводим 
ближе самом изворишту китоловства, то сам више импресиониран њего-
вом огромном племенитошћу и старошћу: нарочито када откривам да су 
га толики полубогови и хероји, пророци свих врста, на овај или онај начин 
одликовали, са заносом размишљам о томе да и сам припадам, иако малим 
уделом, тако славном братству.

The more i dive into this matter of whaling, and push my researches up to the 
very spring-head of it so much the more am i impressed with its great honora-
bleness and antiquity; and especially when i find so many great demi-gods and 
heroes, prophets of all sorts, who one way or other have shed distinction upon 
it, i am transported with the reflection that i myself belong, though but subordi-
nately, to so emblazoned a fraternity.

Легитимно је тражити у митологији (па тако посредно и у литерату-
ри) историју. уосталом, позната је ишмаелова склоност да буде критичар 
уметности (karlson 1999: 52ff). није важно да ли је у наведеном тексту 
и читавом поглављу ишмаел намерно постављен у позицију „метакри-
тичара” књижевности. методологија ишмаелове археологије паралелна 
је истраживању историјата проблема, па и историјата технолошког, у 
књижевности. чини нам се, нарочито, да постоји паралела и у самоза-
довољству истраживача историјата области у домишљатом изналажењу 
славних претходника – задовољству вертикалног превазилажења себе 
придруживањем установљеним великанима области деловања. 
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тон је, очекивано, и даље подсмешљив. тако је, по ишмаеловој ана-
лизи, прва велика фигура китолова персеј, који је андромеду спасао од 
морског чудовишта, односно кита. показује се, даље, да је змај којег је 
убио свети ђорђе заправо био кит, а да је светац јахао фоку, вероватно на 
плажи. ишмаел није сигуран да ли би и херкула могао да уброји међу ки-
толовце, јер он, строго узев, никада није бацио харпун нити друго оружје 
у кита, али га је кит, по легенди, прогутао и испљунуо – то је, сматра даље 
ишмаел, верзија приче о јони, и у том смислу китоловачка прича.

при томе, контекстуално заробљен у улози литерарног гласного-
ворника, ишмаел овим подсмехом и verfremdungseffekt-ом ни не делује 
одбијајуће: стварајући врхунски уметнички угођај својом деконструк-
цијом, он у ствари даје још један разлог проучаваоцу историјата пробле-
ма да се осети задовољним својом новом самоспознајом, новим разлогом 
за оплемењено, па тиме још потпуније археолошко предузеће.

Закључак
ни јона није убио, нити ловио кита. али, ни аристотел није писао 

о технологији. у свим сачуваним списима, три пута је употребио реч 
технологија, и то не у оном смислу у коме ту реч данас користимо. тај 
зачетник астрономије је веровао у пети елемент, који данас више везује-
мо за популарни холивудски филм него за науку о звездама (о етру, то 
јест, квинтесенцији, то јест петом елементу, и аристотелу и аристотелов-
ској линији мишљења видети luis 1978: 3–4). размножавање је сматрао 
продуктом мешања мушког семена и менструалне крви (видети ари-
стотелов трактат о размножавању животиња), што ће познавалац данас 
везати за шаљиву данову песму о буви која је, помешавши у себи крви 
љубавника, постала њихова брачна постеља.

међутим, далеко смо од потцењивања аристотела. чак ни узимајући 
га за кодно име идола. не потцењујући ни значај проучавања историје 
проблема, напротив, морамо скренути пажњу на специфичне пробле-
ме наративизације књижевног проучавања, у овом делу, проучавања 
историјата проблема. јер, стварајући врхунски уметнички угођај својом 
деконструкцијом, ишмаел у ствари даје још један разлог проучаваоцу 
историјата проблема да се осети задовољним својом археологијом – оп-
лемењеном и утолико сврсисходнијом и пожељнијом.

с друге стране, у конвенционалном маниру, овај текст нуди угао 
који би могао помоћи нијансиранијем разумевању проблема, те није у 
пуном смислу ни изговор, ни побуна. 

јер, примамљиво је, као пекићев арно, не извршити свој програм, 
победити судбину, и онда, у неизвесности, чекати смрт или живот. како 
арно каже: да сам останем јачи од судбине, или да ми и други приступе. 

али, као и арно, и ми сумњамо у исправност опозиција роботског и 
људског, живота и смрти; сувише сумњамо у саму неизвесност, да бисмо 
се на њу ослонили. 
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waLT whiTMan’S PoeTic concePT of 
inherenT PerSonaL DeMocracY2

тhe paper examines the motif of democracy in the work of Walt 
Whitman from the standpoint of its innateness to human kind. The 
first part of the paper explains how for Whitman the notion of democ-
racy and the eponymous motif in his poetry were rooted in the na-
ture of man, rather than the official governing structures. his poetry 
is thus disengaged from the institutions of democracy and directed at 
the individual, which is argued in the second part of the essay. The 
strengthening of the democratic capacity is a natural process to Whit-
man, since the democratic sentiment is inherent to humans, regardless 
of their location, nationality or religion. sympathy is the word that per-
meates Walt Whitman’s discourse on democracy.

Keywords: Walt Whitman, institutions, individual, democracy, 
sympathy, america

1.	 The	Herbal	Union
henry david Thoreau, one of the most prominent american thinkers of 

Walt Whitman’s era, once wrote:
“… to be strictly just, [the authority of government] must have the sanction and 
consent of the governed. it can have no pure right over my person and property 
but what i concede to it. The progress from an absolute to a limited monarchy, 
from a limited monarchy to a democracy, is a progress toward a true respect for 
the individual” (2010: 26).

The 19th-century america was the period when the process Thoreau 
spoke of reached the tipping point in favor of the individual. The actual tran-
sition took place during the revolution, and Whitman’s america had the task 
of successfully carrying out the experiment of the union, and the gamble of 
democracy which even “america’s founding fathers were skeptical and anx-
ious about” (hanke, 2011). Whitman’s poems, in his own words, function as 
“counterpoise to the leveling tendencies of democracy” (Whitman 1982: 667), 
and glorify “american individuality” which is the only path to avoiding the 
snare of mediocrity that democracy bears within.

1 stefan@capsred.com
2 The paper is part of the author’s master’s thesis defended at the faculty of philosophy in 

novi sad in september 2013, under the mentorship of prof. zoran paunović, phd.
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another point Thoreau made was merely an affirmation of the ideal his 
country was founded on, best formulated in 1863 by president abraham lin-
coln during his, now immortalized, Gettysburg address:

“… that this nation, under God, shall have a new birth of freedom ‒ and that 
government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the 
earth.”3

Whitman wrote in Democratic Vistas that the phrase was “a formula 
whose verbal shape is homely wit, but whose scope includes both the totality 
and all minutiæ of the lesson” (Whitman 1982: 943). Theoreticians of society 
had fiercely debated over that issue, since what antiquity and the founding 
fathers set in paper and blood in 1776, Whitman had remodeled to fit his own 
vision of america and “developed his style to suite his message” (lončar-Vu-
jnović 2007: 223).

The democracy Whitman wishes to target is the one of every man, i.e. 
he does not depart from the individual level, above which is the institutional. 
The form through which society shapes and incorporates the noble feelings 
of its citizens was never in Whitman’s literary focus. his “journalist self” did 
dabble with politics as he was a member of The free soil party, which was 
active during the late 1850s and early 1860s, with the primary goal to thwart 
the expansion of slavery west of the mississippi river. in 1848 Whitman “was 
elected as a delegate to the convention in Buffalo to nominate a candidate for 
president and became editor of a party paper” (killingsworth 2007: 4). The 
party’s temperate stance on the issue of slavery which Whitman argued for in 
his paper, brought him no good as “the Brooklyn Daily Eagle was an organ of 
the democratic party, and Whitman’s change of editorial mind no doubt was 
the major reason he lost his position” (oliver 2004: 348). 

after he became disillusioned with political parties and their respective 
politicians, he turned to poetry to instruct americans in the essence of their 
beloved county which was starting to fade from the people’s memory. never-
theless, he feels the urge to slander the party system in his essay “The eight-
eenth presidency!,” written in 1856, but published posthumously in 1928:

“are not political parties about played out? i say they are, all round. america 
has outgrown parties; henceforth it is too large, and they too small” (Whitman 
1982: 1317).

But when a party wins an election, its power becomes official, i.e. institu-
tionalized. in the poem “i hear it Was charged against me,” Whitman open-
ly states his relationship with such institutions, an ambiguous one:

“i hear it was charged against me that i sought to destroy
institutions,
But really i am neither for nor against institutions,
(What indeed do i have common with them? or what with
the destruction of them?)

3 from his famous Gettysburg address, delivered on november 19, 1863 at the dedication of 
the soldiers’ national cemetery in Gettysburg, pennsylvania.



217

Walt Whitman’s poetic concept of inherent personal democracy

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 215–224

only i will establish in the mannahatta and in every other city of
these states inland and seaboard,
and in the fields and woods, and above every keel little or
large that dents the water,
Without edifices or rules or trustees or any argument,
The institution of dear love of comrades”
(Whitman 1982: 281).

Whitman’s indictment resembles socrates’s of corrupting the athenian 
youth. Both thinkers lived in a democracy, but for Whitman, the system had 
evolved over the twenty-three century span, so that an execution, as in the 
case of the famous Greek, was luckily not needed. interestingly, the second 
charge against socrates was that of impiety, a controversial issue in the literary 
opus of the american as well.

in the poem in question, Whitman distances himself from the institutions 
(of democracy) in a way which leaves plenty of room for interpretation. he, as 
a free individual, is on a quest which does not concern the formal institutions 
of a society, i.e. they are not his goal and therefore pose no interest to him. his 
objectives, which he reaches through himself, are other individuals who com-
prise the society, i.e. he deals with and targets the leaves, while institutions are 
concerned with the grass in its entirety. he operates alongside, but not with 
the government. a country builds edifices of the rule of law, whereas Whit-
man builds those very structures in the psyche of every individual, strength-
ening his or her democratic capacity far better that any authority could. oliver 
notices that more that “the individual” is the center of Whitman’s thought: “it 
is the nation’s citizens who will, in the end, keep democracy alive against the 
corruption of institutionalized systems” (2004: 213).

his poetic notion did not diverge from the political thought of the era. 
alexis de tocqueville (1805-1859), alongside lafayette the most important 
frenchmen in america at the time, held the cultivation of feelings and prac-
tices of civil honesty, in a higher esteem than any written law (peri 2000: 296). 
samuel adams, one of the founding fathers, wrote in 1749 that “neither the 
wisest constitution nor the wisest laws will secure the liberty and happiness of 
a people whose manners are universally corrupt.”4 any democracy whose cit-
izens are not “strong, ample, fair, enduring, capable, rich, perennial with the 
earth, with freedom, law and love” (Whitman 1982: 616), faces a bleak fu-
ture, a prophecy which is the quintessence of Whitman’s latent, but thorough 
vision of democracy. 

The relationship between a whole and its parts has an interesting linguis-
tic implication in Whitman’s blank or free verse. namely, he frequently uses 
enumerations of all sorts. although readers find them tedious at times, they 
do serve a particular purpose. karbiener connected these Whitmanesque “cat-
alogues” with “the aural quality of [his] poetry” (2004: 76), i.e. with the images 
that the poet kaleidoscopically conveys to the reader. purešić in his preface to 
the 2005 edition of Leaves of Grass in serbian considers these listings as:
4 samuel adams, from a political essay published in The Public Advertiser in 1749. <http://

www.samuel-adams-heritage.com/quotes/popular.html>. 27.01.2016.
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“… the confirmation of the very existence itself and its every aspect, i.e. [he] 
confirms its unity through its diversity, and stressed the importance of every 
single part to the whole. even the title of the collection signifies individuality 
and diversity, which is at the same time cohesion” (2005: 9). 

almost all of the listings are in blank verse, which is itself in direct con-
nection to democracy, as oliver explains: “it is as if Whitman feels a direct re-
lationship between democracy and free verse, the form most of his own poetry 
takes” (2004: 156).

in “i hear it Was charged against me,” the poet denounces any concrete 
implications of his poetry that would be reflected in any institution or a sys-
tem. mack noticed that “even though the poet seemed to intuit how far the 
political implications of poetic agency might reach, he was not interested in 
developing them” (2002: 98).

2.	 “I”	for	all	of	America
Whitman, who had been disillusioned with political parties, was aware 

that his poetry was not a substitute for any kind of institution, especially not 
the apparatus of state. however, he was aware that his poems could have a 
strong impact onto the building block of any organization: the individual. if 
he could be improved, the institutions whom he governs would improve as 
well. The importance he assigned the individual with is perhaps most obvious 
in a line from the poem “full of life now,” where he himself (one free citizen) 
becomes a quintessential milestone of time: “i, forty years old the eighty-third 
year of the states” (Whitman 1982: 287).

his urge to number the years of his country is not as odd as his age that 
stands next to it. There is neither a comma, nor a preposition to separate the 
two as they are read in one breath, a sentence entirely on itself. This lack of 
differentiation is in perfect accord with the poet’s view of democracy: the state 
and the individual are one being. if we apply an anthropomorphic metaphor, 
the government could be perceived as a limb of a body comprised of its con-
stituency. Thoreau, for instance, saw governments primarily as tools, but lat-
er mitigated the stance: “i please myself with imagining a state at last which 
can afford to be just to all men, and to treat the individual with respect as a 
neighbor” (2010: 26). even when he assuages his stance on the issue, the gov-
ernment is still at best an equal partner to its citizens, which is a far cry from 
Whitman’s literal incorporation of the individual into his country. The poem 
exhibits no interest whatsoever in political intrigues at any level, because his 
“aim is less to express or depict persons exerting power over each other (which 
would yield allegory), than it is to express the adjacency of people, places and 
things” (fletcher 2004: 156). fletcher proceeds to define in his own words the 
“brotherhood” that both Thoreau and Whitman promulgated: “This adjacen-
cy, when articulated as a complex living neighborhood, is exactly what i am 
calling an environment” (ibid.). 

however it may be labeled, Whitman remains faithful to his primeval 
image, and instead of ascending his and the personages of his fellow coun-
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trymen to their authorities (which was the task of the majority of theories of 
society throughout the centuries) he stoops the ruling apparatus down to its 
subjects and reincorporates it into its original source, the body and the mind 
of an individual. Thus, change in the government must start by reforming the 
individual which is its building block. it is not hard to draw the conclusion 
that properly formed democratic governments ought to display traits of an 
individual, namely his or her virtues, keeping in mind at all times that “virtue 
is not hereditary” (paine 1995: 44). Thomas jefferson provided guidelines for 
this in the eve of the revolution: “The whole art of government consists in the 
art of being honest.”5

it does come as a mild surprise that “Whitman’s concept of democracy 
[was] set down in some of the poet’s clearest prose in an untitled introductory 
essay that served as a preface to the 1855 edition” (oliver 2004: 13),  i.e. it was 
presented to the reader of the day in the form of a prose writing. 

The essay opened with the word “america,” with the initial letter “a” vi-
gnette-like, to announce the subject and the goal of the 21-page introduction 
to the 12 poems. The now immortalized statement that “The united states 
themselves are essentially the greatest poem” (Whitman 1982: 5), introduc-
es both the subject and the goal of Whitman’s poetry. in this proclamation, 
Whitman starts from the premise that democracy is the basis of his quest for 
an authentic american poetry, i.e. it enables him to come to life and sustain 
himself. his personal success and popularity become equated with democra-
cy: “celebrity had evolved into more than a quality granted by the public; it 
was also a distinct category of democratic identity” (Blake, 2006: 29).

it should not be forgotten that Whitman was only one citizen out of more 
than sixty million people who resided in The united states of america in the 
year 1890 (oliver 2004: 378).  in 2013 america’s populace numbers over 315 
million men and women,6 adding to the importance of a rather simple ques-
tion that had bothered theoreticians of society for centuries: is democracy for 
all? Whitman answers in his own voice:7

“centre of equal daughters, equal sons,
all, all alike endear’d, grown, ungrown, young or old,
strong, ample, fair, enduring, capable, rich,
perennial with the earth, with freedom, law and love”
(Whitman 1982: 616).

The pronunciation of the reiterated “all” is longer as the poet utilizes pho-
nology to get his egalitarian message across. his democracy dwells in accord-
ance with all the traits of true humanism, and is an offspring of “mother earth 
and father time,” a divine-like origin which it can thank its longevity for. 
5 from jefferson’s pamphlet published in 1774 entitled: “a summary View of the rights 

of British america,” <https://www.history.org/almanack/life/politics/sumview.cfm>. 
27.01.2016.

6 united states census Bureau estimate.
7 in 1992, a wax-cylinder recording of the poem “america” was discovered. The recording 

was dated back to 1889 or 1890 and it is presumed that the voice reading the first four lines 
is that of Walt Whitman himself (folsom 1992: 214).
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for the Good Grey poet the question of the universal applicability of 
democracy was settled before it was even raised, as the system encompassed 
every human being, even doing away with nationality boundaries. 

“freedom does not paint a rosy picture, for inside these nation-states, 
there was throughout the course of history, as it is today, a tremendous gap 
between the individuals. Whitman was fully aware of this and recognized it 
as fault of any democratic system, and had through his literary work “tried to 
encompass a panorama of social types” (Blake 2006: 74). 

With an imperative voice (“This is what you shall do”) in the celebrated 
preface, he instructs the reader to, among other things: “… despise riches, give 
alms to everyone that asks, stand up for the stupid and crazy …” (Whitman 
1982: 11). The latter two categories of people are in terms of modern democ-
racies equivalent to ancient Greek groups who were passed by democracy: 
namely women, slaves, and foreigners who comprised the majority of pop-
ulace of any polis (avramović 1989: 16). Whitman possesses the knowledge 
that they were never given a chance to rule themselves, let alone an entire 
country, but wishes to include them in his vision of america. in the process, 
he inadvertently installs into every democratic persona a safety mechanism 
against the maltreatment of minority groups. a myriad of thinkers, beginning 
with alexis de tocqueville in the 19th century, have identified the terror of the 
majority against the minority as the biggest threat to any democracy, especial-
ly the american type. Walt Whitman combats the issue by equipping every 
individual with a genuine belief into the “democracy for all” notion. The new 
yorker had been criticized numerous times for this, but his entire life stands 
as a testimonial to the great undercurrent of an all-inclusive democratic spirit, 
as fletcher explains:

“many have thought that Whitman’s democratic optimism shines too brightly, 
providing too quick and easy examples for those who have not followed him in 
laboriously studying the art of poetry. … yet Whitman was never the mindless 
optimist; if anything he was a tragic rhapsode, and his example remains among 
the most subtle in spite of its grand scope and style” (2004: 253).

mack provides a more accurate insight into the issue: “one of the com-
plaints that is often heard about Whitman’s poetry concerns what some regard 
as its cloying optimism. The same complaint, elevated to the status of criti-
cism, is often leveled at pragmatic philosophy” (2002: 111).

Therefore it becomes clear that Whitman did not hold such a stance alone, 
as john dewey (1859–1952), a leading figure of american pragmatism, also 
believed in the masses and the universal human predisposition for rational 
thinking (peri 2000: 589). he lauded democracy as it, unlike the aristocrat-
ic regimes, enabled every individual to potentially become a leader. dewey’s 
work in the field of education coincides with Whitman’s poetic, the essence 
of which john adams explained nearly a century before: “children should be 
educated and instructed in the principles of freedom.”8 Whitman’s vision tar-

8 adams, j. (1851). A Defence of the Constitutuions of Governments of the United States of 
America. chapter 3, seventh rule.
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geted children and adults alike, for he was not merely a tutor, but an andrago-
gist as well, which was in accordance with his universal grasping of human es-
sence. no man, woman, or a child, regardless of his or her age or background 
was to be excluded from his book, Leaves of Grass, which effectively became a 
textbook of pragmatism for:

“The notion that democracy is more than a political process, that it is a social 
and cultural process as well, is an idea often associated with american prag-
matic thinkers … ralph Waldo emerson, William james, john dewey, George 
herbert mead, and richard rorty” (mack 2002: xviii–xix).

The populace of new york was in Whitman’s time growing increasingly 
polarized in terms of material wealth (karbiener 2004: 24). The gap only in-
creased as time went on, hindering any prudent humanist in his efforts to as-
sert the bond between all men, which was evident even in shakespeare’s time: 

“strange is it that our bloods,
of colour, weight, and heat, pour’d all together,
Would quite confound distinction, yet stand off
in differences so mighty”
All’s Well That Ends Well (2.3.763).

The disparity was detrimental to democracy as well, as Whitman writes 
on the upsurge of the cult of materialism in america: “What american hu-
manity is most in danger of is an overwhelming prosperity, ‘business’ worldli-
ness, materialism: what is most lacking, east, west, north, south, is a fervid and 
glowing nationality and patriotism, cohering all parts into one” (1982: 1057).

3.	 The	Bonding	Sympathy
in terms of statesmanship the bond is reestablished by nationality, but 

Whitman’s poetry possesses yet another quality of a genuine human emotion 
that establishes a link between social classes, namely, the well-to-do and the 
poor. That quality is sympathy. Blake writes: “from the beginning of his ca-
reer, the poet championed his sympathy ‒ a quality that his early admirers as 
well as twenty-first century scholars have singled out in praising his efforts to 
get inside readers’ lives” (2006: 19). The mechanism of bonding transcended 
all barriers, for Whitman portrayed a profound concern for the fallen soldiers 
as well as the fates of their families, he uplifted the status of slaves by praising 
their human qualities of which they were slave-owners’ peers, and spoke for 
every man, woman or a group whose existence seemed mundane or on the 
margins of society. By appealing to this feeling in himself, he would in fact 
arouse such a sentiment in the reader as well, forcing him by means of poetry 
to alter his or hers stance on the issue in question. in the case of Whitman’s 
own personality, the feeling had a profound impact, as Brkić noticed: “sym-
pathy. i can almost claim that in Whitman’s case that sympathy, that compas-
sion is the only reason why his being had been shaped in an artistic manner, 
and not, let us say, in a scientific, prophet-like etc. he had chosen his way 
because of it” (1972: 128).
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This “way” was in perfect accordance with his democratic thought, as the 
path to every genuine democracy is paved with humanism and true sympathy 
for another human being. Where a deficit in such qualities exists, like in the 
old World, any progress is hindered as oliver notices while writing on Walt 
Whitman’s concept of political democracy: “in the poetry Whitman refers to 
the equal importance of the individual and the ‘en-masse,’ the adhesiveness of 
individuals within the whole population. The problem in europe, he suggests, 
is the lack of such ‘solidarity’” (2004: 72). 

Throughout history existed numerous examples of autocratic regimes 
which had veered off this path, resulting in the termination of their rule. in 
this sense, the famous opening line of leo tolstoy’s Anna Karenina9 can be 
inverted and paraphrased to serve an epitaph to all failed governments: fall-
en democracies are all alike; every successful democracy is successful in its 
own way. “own way” here stands for the uniqueness stemming out from each 
individual and his or her contribution to the ideal of democracy. This cannot 
be achieved without the sympathy which serves as an adhesive to the strong 
expression of individuality in america. tyrannies usually ensue after the facet 
of sympathy fails inside a democracy. d. h. lawrence wrote a short two-line 
poem in the late 1920s as an answer to Whitman, demonstrating what would 
happen if the promise of democracy was not fulfilled:

“and whoever walks a mile full of false sympathy
walks to the funeral of the whole human race” (lawrence 1998: 52).

present american democracy, with its intricate electoral system, has 
veered off the path of true sympathy which is, in Whitman’s views, its integral 
part. instead of brotherhood of strong individuals, the poet’s native country is 
slowly descending into a bulky bureaucratic state, ever more resembling those 
in old europe that the american colonists initially fled from. furthermore, 
united states foreign policy of military interventionism is questionable as well, 
and it is perhaps appropriate that just a year after Whitman’s death, american 
marines overthrew the queen of hawaii and annexed the pacific archipelago 
unlawfully, which was admitted by the clinton administration in 1993. This 
was merely the first of the hundreds of recorded cases of overseas interventions 
that the states have not relinquished not even in the 21st century. This seeming-
ly imperialistic policy stands in direct opposition to Whitman’s principle of the 
right of any people to rule themselves, as residents of the kingdom of hawaii 
were deprived of such a right in the last decade of the 19th century.

united states are today in need of critically engaged poetry more than 
ever. many of america’s poets have certainly endeavored to provide such a 
discourse, and all their strivings included an anachronistic discourse with 
Walt Whitman. allan Ginsberg (1926–1997) wrote his famous 1956 poem “a 
supermarket in california,” opening it with the line: “What thoughts i have 
of you tonight, Walt Whitman.” another famous example would be langston 
hughes’s (1902–1967) poem “i too sing america,” which was written as a di-

9 “happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.”
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rect retort to Whitman’s “i hear america singing.” ezra pound (1885–1972) 
made a pact with Whitman in the eponymous song written in 1916. all these 
examples go to show that the generations of american poets who came after 
Whitman believed that his motifs, including the one of the personal sense of 
democracy, were somehow topical to them and their vision of america. There-
fore, there is little doubt that some future american poets will have to grap-
ple Whitman’s century-old theme of individual democracy by inventing new 
kinds of sympathy, ones that would be suitable for the modern world and the 
plight of individuals, groups, and other peoples living in it.
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Stefan P. Pajović 
PeSničKi KoncePT uroĐene Lične DeMoKraTiJe 

VoLTa ViTMana
rezime

u radu se razmatra motiv demokratije u stvaralaštvu američkog pesnika Volta Vitmana sa 
stanovišta njene urođenosti u prirodu čoveka. prvi deo rada razjašnjava kako su za Vitmana 
pojam demokratije i njegova pesnička slika suštastveni ljudskoj prirodi, a ne institucijama 
koje su ljudi stvorili. stoga, Vitmanova poezija se ne bavi institucijama demokratske države, 
već pojedincem koji tvori državu, što je opisano u drugom delu rada. osnaživanje kapaciteta 
za demokratiju kod svakog pojedinca je po Vitmanu prirodan process, bez obzira na čovekovu 
lokaciju, narodnost ili veroispovest.   demokratičnost svakog građanina ne zavisi od oblika 
vlasti, već isključivo njega samog i prema njemu se država ustrojava, odnosno on je taj koji je 
oblikuje. kako bi se ovo ostvarilo, Vitman ističe ulogu saosećanja koje je položeno u temelj 
njegovog motiva demokratije i bez kojeg nijedan državotvorni oncept nije potpun.  

Ključne reči: Volt Vitman, institucije, pojedinac, demokratija, saosećanje, amerika

примљен 1. фебруара 2016. године 
прихваћен 30. новембар 2016. године
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Катедра за англистику

ЈАПАНИЗАцИЈА ПоПуЛАРНе МуЗИКе ЗАПАДА2

под појмом јапанизације популарне музике запада музички 
критичар и теоретичар културе сајмон ренолдс у својој студији 
ретроманија (2011) подразумева чињеницу да ниједна земља на 
свету није у толикој мери посвећена архивирању популарне музике 
запада (па и оне не толико популарне или чак сасвим непопулар-
не) као јапан. такође, ниједна друга нација која ствара музику није 
у толикој мери замаглила границу између креативног и кустоског 
приступа музичком стваралаштву: практично сваки микрожанр 
популарне музике запада има своје поклонике у јапану, било да се 
ради о колекционарима који са страшћу скупљају плоче извођача 
који припадају дотичном жанру (што опскурније и раритетније – 
то боље) и меморабилије везане за њих, или о музичким групама 
које до најситнијих детаља опонашају музичке карактеристике 
стваралаштва својих западних узора. ова појава покреће два зна-
чајна питања везана за домен културе и естетике: колики удео има 
оригиналност у свему томе (односно, има ли јој ту уопште места) 
и да ли је овај вид превођења културних појава из једне културе у 
другу принципијелно одржив с обзиром на географску и култур-
ну удаљеност од изворне (суп)културе? овај рад покушаће да дође 
до одговора на ова питања ослањајући се, поред наведене ренолд- 
сове студије, на рад Џулијена коупа Japrocksampler (2007), до сада 
најобимнију студију о јапанском року једног аутора са запада, као 
и на ставове волфганга изера о преводивости култура и доктрину 
харолда Блума о страху од утицаја. 

Кључне речи: јапанизација популарне музике запада, прево-
дивост култура, оригиналност, страх од утицаја, сајмон ренолдс, 
Џулијен коуп, волфганг изер, харолд Блум.

сводећи биланс вишегодишњег рада на пројекту истраживања су-
срета различитих култура у смислу њихове преводивости, у коме су 
учествовали стручњаци из више земаља и који је резултирао зборником 
радова преводивост култура (The Translatability of Cultures, 1996), волф-
ганг изер (Wolfgang iser) наводи бројне ограде и резерве изнете у радо-
вима садржаним у поменутом зборнику које се тичу принципијелне мо-
гућности међусобног превођења различитих култура.

пре свега, потребно је размотрити значење самог појма преводи-
вост у датом контексту. хеуристички гледано, преводивост је свеобух-

1 novica.petrovic@gmail.com
2 овај рад саопштен је на међународној научној конференцији Културе у преводу, одр-

жаној на филолошком факултету универзитета у Београду од 4. до 6. јуна 2015.
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ватни појам који нам омогућава да разматрамо прожимање различи-
тих култура а да при томе нужно не организујемо или класификујемо 
такве сусрете међу културама. поред тога, појам преводивости покрива 
све врсте превођења, будући да се односи на скуп могућности које се 
селективно реализују у било ком конкретном преводу. потпуни скуп 
могућности никада се не може сасвим реализовати у датом преводу, али 
ће нам омогућити да уочимо које могућности усмеравају дати превод, 
чиме се ствара свест о томе шта тај превод привилегује и у којој мери ус-
постављене референце уобличавају позиције које се транспонују једна у 
другу (izer 1996: 295).

преводивост карактерише инхерентно двојство, будући да коно-
тација у језику произлази из превођења дословног у фигуративно, при 
чему се дословно значење ограђује, али истовремено остаје видљиво 
како би давало смернице за померено значење које треба докучити. дру-
гим речима, оно што је ограђено и не мисли се у датом тренутку користи 
се да би се оцртале контуре фигуративног. изер ову замену позиција 
дефинише као својеврсну перформансу проистеклу из разлике између 
дословног и фигуративног (izer 1996: 295). 

на нивоу односа међу културама, показало се да је преводивост ис-
торијски условљена операција у којој фигурира поменуто прирођено 
двојство преводивости. оно се манифестује приликом рецепције тра-
диције, која повлачи за собом преобликовање наслеђа; мапирање от-
ворености културне садашњице чини да традиција постане периферна 
у односу на језгро које је сада од средишњег значаја; превођење са јед-
не културе на другу резултира вишеструким спонама (изер их назива 
„петљама” /loops/) између њих. у свим овим случајевима, поновно дефи-
нисање разлике одражава односе међу културама и указује на оператив-
ни потенцијал међупростора који их раздваја (izer 1996: 296).

како се показало у радовима из поменутог зборника, када је требало 
ближе одредити шта се дешава у односима између култура, доминантно 
место припало је појму узајамности. у најширем смислу, то је напросто 
размена међу културама типа „ја теби ти мени (give and take)”. оно што 
је важније, међутим, јесте да се ту ради о међуодносу који у знатној мери 
чини оно што спаја. Будући да културе нису јасно дефинисане датости, 
а камоли холистички ентитети, њихови међусобни сусрети неизбежно 
резултирају узајамним обликовањем. из те перспективе, узајамност 
се може сматрати конститутивном компонентом како културе тако и 
културне размене. отуда су могући начини ближег одређивања одно-
са међу културама, у које изер убраја фузију, конверзију, асимилацију, 
апропријацију, допуштајући чак и синкретизам, такође и начин да се 
истакнуте карактеристике реификују тако што ће нека од њих бити из-
дигнута до нивоа свеобухватног (umbrella) појма. 

но, узајамност, поред тога што обухвата све ове начине дефинисања 
културне размене, истовремено нам указује на то да не постоји нека 
трансцендентна позиција нити трећа димензија која би нам омогућила 
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да концептуализујемо односе међу културама. отуда узајамност указује 
на чињеницу да, када се неке културне карактеристике преводе међу 
културама, сваки такав напор обележен је трачком непреводивости, баш 
као што се и узајамно разумевање међу културама суочава са одређеним 
степеном несамерљивости, који заправо и подстиче напоре усмерене на 
разумевање. стога је узајамност истовремено обележена непремостивим 
разликама и непрестаном тежњом да се граде мостови међу културама. 
пошто нема начина да се појми непојмљиво и елиминише оно што се 
опире покушајима дефинисања, показује се да помињана реификација 
културних одлика представља средство помоћу кога се објашњава не-
објашњива разлика међу културама. одбијање да се такво стање при-
хвати ствара осећање анксиозности из кога, у крајњем билансу, и проис-
тичу ове реификације односа међу културама (izer 1996: 301–302).

ове принципијелне ограде и ограничења инхерентна односима међу 
културама (сенфорд Будик /sanford Budick/, који је заједно са волфган-
гом изером приредио поменути зборник радова о преводивости култу-
ра, чак говори о „кризи алтеритета” у постмодерном поимању другости 
и суштинској непреводивости култура /Budik 1996: 1/) треба имати у 
виду када разматрамо појаву коју музички критичар и теоретичар кул-
туре сајмон ренолдс (simon reynolds) назива „јапанизацијом” популар-
не музике запада (turning Japanese, renolds 2011: 162). под овим појмом 
ренолдс заправо подразумева две блиско повезане појаве. 

као прво, ниједна земља на свету није у толикој мери посвећена ар-
хивирању популарне музике запада (па и оне не толико популарне или 
чак, да ствар буде парадоксалнија, и оне сасвим непопуларне) као јапан. 
у прилог овој тези, ренолдс наводи чињеницу да су почетком деведесе-
тих година, пре него што су програми реиздавања опуса водећих извођа-
ча популарне музике толико узели маха да је мање-више све што је икада 
снимљено постало лако доступно, поготово када су ти садржаји постали 
доступни у виртуелној форми, даунлоудовањем посредством интернета, 
многа остварења култних стваралаца савремене музичке сцене – такав 
је, рецимо, био случај са албумом тамни маг (Dark Magus, 1974) из џез- 
-рок периода мајлса дејвиса (miles davis), који његова матична кућа ко-
ламбија рекордс (columbia records) није била вољна да објави у амери-
ци, сматрајући дејвисов „космички фанк” исувише експерименталним 
и некомерцијалним (harison 2005: 114) – била недоступна на матичном, 
западном тржишту, као и било где у свету – изузев у јапану. тамо је, ис-
тиче ренолдс, како изгледа, све што је икада снимљено и даље било до- 
ступно, што је пасионираним колекционарима омогућавало да дођу до 
толико жељених снимака, укључујући ту и поменути дејвисов концерт-
ни албум, купујући јапанска издања класичних винилских плоча и цд 
албума по застрашујуће високим ценама. по ренолдсу, то је с једне стра-
не тако зато што ниједна друга нација која ствара музику није у толикој 
мери замаглила границу између креативног и кустоског приступа му-
зичком стваралаштву. ако је ролан Барт назвао јапан „царством знако-
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ва”, с подједнаким правом бисмо земљу излазећег сунца, сматра ренолдс, 
могли назвати „царством ретра” (renolds 2011: 162). 

уистину, практично сваки микрожанр популарне музике запада 
има своје поклонике у јапану, било да се ради о колекционарима који са 
страшћу скупљају плоче извођача који припадају дотичном жанру (што 
опскурније и раритетније – то боље) и меморабилије везане за њих, или 
о музичким групама које до најситнијих детаља опонашају музичке ка-
рактеристике стваралаштва својих западних узора. овај други аспект 
јапанизације популарне музике запада за нас је чак и интересантнији. 
ренолдс га разматра у контексту појаве коју анализира у својој студији 
ретроманија, посвећеној феномену склоности савремене популарне 
музике, нарочито израженој у првој деценији XXi века, да „рециклира” 
сопствену традицију. 

у датом контексту, ваља се пре свега запитати шта је то у култури 
јапана и у националној свести јапанаца што их чини посебно подобним 
за улогу кустоса популарне музике запада. парадоксално је да је, како 
изгледа, ову националну карактеристику јапанаца међу првима описао 
један писац научне фантастике. у своме роману човек у високом замку 
(The Man in the High Castle, 1962) делу жанра такозване „алтернативне 
историје”, које приказује свет у коме су силе осовине добиле други свет-
ски рат, аутор филип дик (philip dick), описује америку под јапанском 
окупацијом. један од ликова у роману је антиквар који тргује антикви-
тетним артефактима америчке културе, свим и свачим од оружја из ере 
грађанског рата до ефемерних артефакта из двадесетих и тридесетих 
година прошлог века. његове главне муштерије су – јапанци, страстве-
ни сакупљачи старинских плоча џез музике на 78 обртаја у минуту, фо-
тографија филмских звезда са аутограмима, свега што има неопипљиву 
ауру историјске патине. пишући овај роман почетком шездесетих годи-
на, дик је, како примећује ренолдс, антиципирао карактеристичну од-
лику јапанског сензибилитета и нехотично предсказао начин на који ће 
јапанци у деценијама које су уследиле приступити асимиловању, обради 
и кустоском архивирању популарне културе запада (renolds 2011: 163). 

у до сада најобимнијој студији посвећеној јапанском року, 
Japrocksampler (2007), Џулијен коуп (julian cope) истиче склоност јапа-
наца ка опонашању западних музичких узора тако што их пропуштају 
кроз свој надасве јапански културни филтер. као резултат овога, често 
настаје „веома особена копија оригинала”, која међутим „често изнедри 
нешто величанствено и, све у свему, боље од свога извора инспирације” 
(koup 2007: 10). 

ренолдс ову коупову оцену тумачи као погрешност читања запад-
них узора, која у неким случајевима омогућава јапанској верзији да пре-
вазиђе оригинал. он коуповом запажању супротставља своје виђење 
ваљаности, исправности јапанске обраде западних форми популарне 
музике, чија је главна одлика помна пажња посвећена стилским детаљи-
ма (renolds 2011: 164).
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на овом месту ваљало би се запитати одакле проистиче квалитет ја-
панских обрада западне музике, из погрешности или исправности? ова 
контрадикција показује се привидном ако на ту ситуацију применимо 
схватање харолда Блума (harold Bloom), једног од најутицајнијих кри-
тичара данашњице, о креативности изложено у књигама страх од ути-
цаја (The Anxiety of Influence, 1973) и мапа погрешних читања (A Map of 
Misreading, 1975). по Блуму, свако је читање начелно погрешно. али он 
прави разлику између „снажних” и „слабих” читања. она прва знак су 
стваралачке самосвојности (Blum 1997: 5), и утолико је коуп у праву када 
говори да величина проистиче из погрешности. снажна читања утис-
кују ауторски печат јапанским читањима западних оригинала, што је, 
примера ради, случај са остварењима јапанских рок група као што су 
flower travellin’ Band, по коупу, највећи јапански хард рок бенд седамде-
сетих година, чији низ албума из тог периода представља истински дес-
тилат најбољих стилских одлика западних група као што су Лед зепелин 
(led zeppelin), елис купер (alice cooper), Блек сабат (Black sabbath) или 
ху (Who), а да при томе ни за тренутак не звуче као пука копија (koup 
2007: 143). исто важи и за експерименталну групу acid mothers temple, 
која се на јапанској сцени појавила деведесетих година, чија верзија пси-
ходелије, поред видљивих утицаја западних психоделичних стваралаца, 
носи и аутентично ауторску ноту. 

слаба читања, пак, своде се на копирање и рециклирање стила. овде, 
међутим, треба имати у виду да, како указује дејвид маркс (david marx), 
познавалац јапанске културне сцене, у јапану стил није лична одлика, 
скуп негованих особености и разлика. напротив, стил је безличног ка-
рактера и напросто представља екстерни стандард према коме се ваља 
управљати. музичка аутентичност, по њему, проистиче из опсесивне 
преданости настојању да се погоди сваки детаљ, а тај труд се мери „сте-
пеном напора конзумента” који улаже љубитељ који се посветио датој 
врсти музике као музичар (renolds 2011: 165). Будући да због културне и 
географске удаљености од изворне супкултуре јапански панк „не може 
никада бити панк рок у егзистенцијалном смислу”, највише што јапан-
ски панкер може учинити да би се приближио својим панк узорима јесте 
да прикупи што више плоча панк музике и да се докаже експертским 
познавањем жанра (renolds 2011: 165).

одсуство наглашавања оригиналности и опсесивно инсистирање на 
детаљима, у споју са размаханим јапанским конзумеризмом деведесетих 
година, створили су музички покрет тако типичан за јапан: shibuya-kei, 
назван по делу токија (shibuya, kei значи „стил”) у коме су концентриса-
не продавнице плоча водећих малопродајних ланаца као што су тауер 
(tower), вирџин (Virgin) и хиз мастерс војс (his master’s Voice), где се 
бројни јапанци, млади и стари, снабдевају увозним плочама са запада. 
клинци који статусно припадају горњој средњој класи ту су набављали 
сваковрсна езотерична реиздања каткада крајње опскурних западних 
извођача, а затим су од њих стварали музику која у суштини представља 
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портрет њих самих као конзумената дотичне музике које одликује изу-
зетно истанчан укус (renolds 2011: 165).  

проблем са shibuya-kei приступом, чија би дефиниција могла гла-
сити: „кустоски рад/кустоство као креација”, састоји се у томе што он 
музику претвара у стилске означитеље и културни капитал. а када се 
музика претвори у одраз езотеричних знања уместо да буде резултат ст-
варалачке потребе за исказивањем, она се празни од вредности (renolds 
2011: 170). овом оценом ренолдс заузима недвосмислен став када се ради 
о дилеми има ли ту места оригиналности или не. исправност стилских 
детаља, ако се прича своди само на то и ништа више, даје слабо читање 
у блумовском смислу, односно пуку апропријацију, како тај процес у од-
носима међу различитим културама види волфганг изер. а за креацију 
је, како смо видели на примерима две поменуте јапанске групе, потреб-
на, опет изеровски речено – асимилација, пропуштање изворника кроз 
аутентичан ауторски филтер.

у том смислу, појам јапанизације популарне музике запада у ре-
нолдсовој студији поприма и један нови смисао. оно што је деведесе-
тих година била доминантна стилска опција у јапану, рециклирање и 
рекомбиновање познатих садржаја, у првој деценији XXi века постала 
је доминантна карактеристика и када се ради о музици запада. ренолдс 
озбиљно поставља питање: да ли ће она, сведена на рециклирање тра-
диције, старог и добро познатог, на крају потпуно колабирати под тере-
том своје прошлости? његов одговор, дат у завршној реченици студије, 
гласи: „још увек верујем да будућност негде постоји” (renolds 2011: 428). 
занимљиво је, међутим, да у књизи која обилује каткада веома луцид-
ним анализама којима се поткрепљује низ провокативних теза овај за-
вршни исказ вере није баш ничим поткрепљен. ако то није желео (или 
није смео), значи ли то да је, барем у тренутку завршавања студије, код 
њеног аутора ипак преовладао страх да је терет традиције неповратно 
угушио креативни импулс савремене популарне музике? о томе се може 
нагађати, а у случају да јесте тако, ми не делимо ренолдсов песимизам. 
наш одговор на поменуто питање дат је на другом месту.3 
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novica i. Petrović
weSTern PoPuLar MuSic Turning JaPaneSe

Summary
When he speaks of Western popular music as “turning japanese” in his study Retromania 

(2011), the music critic and culture theorist simon reynolds refers to the fact that no other 
country in the world is so dedicated to archiving Western popular music (as well as its not 
so popular or even downright unpopular varieties) as japan. also, no other music-producing 
nation has blurred the boundary between the creative and the curatorial approach to making 
music to such an extent: virtually every micro-genre of Western popular music has its adher-
ents in japan, either collectors who passionately collect the records of performers belonging to 
a particular genre (the more obscure and the rarer – the better) and memorabilia pertaining 
to them, or music groups who copy the musical characteristics of their Western role models 
down to the minutest detail. This phenomenon gives rise to two important questions in the 
domain of culture and aesthetics: what is the part played by originality in all this (that is, 
whether there is any room for it at all), and is this form of translating cultural phenomena 
from one culture to another sustainable in principle, in view of the geographical and cultur-
al distance from the original (sub)culture? This paper attempts to provide answers to these 
questions relying on, apart from the aforementioned study by reynolds, julian cope’s book 
Japrocksampler (2007), the most voluminous study about japanese rock by a Western author 
so far, and also on Wolfgang iser’s views on translatability of cultures and harold Bloom’s 
doctrine of the anxiety of influence.

Keywords: Western popular music turning japanese, translatability of cultures, originali-
ty, anxiety of influence, simon reynolds, julian cope, Wolfgang iser, harold Bloom
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Катедра за српску књижевност 

МИТ, НАуЧНА фАНТАСТИКА И РоКеНРоЛ: 
оДРАЗ РоМАНА леВа	РУКа	таМе уРСуЛе Ле 
ГВИН у ТеКСТоВИМА „еКАТАРИНе ВеЛИКе”

поредбеном интерпретацијом научнофантастичког рома-
на лева рука таме урсуле Ле гвин и рокенрол текстова „еката-
рине велике” у нашем раду осветљени су односи мита, научне 
фантастике и рокенрола. применом митопоетске критике, мит-
ска структурација времена, простора и јунака препознаје се  као 
заједничко обележје романа Ле гвинове и рокенрола. осим тога, 
истакнут је удео филозофије конструктивизма на чијим прет-
поставкама почивају мотиви научне фантастике и рокенрола. за-
кључујемо да су митски архетипови (светло – тама, живот – смрт, 
лето – зима, сунце – земља, ваздух – вода), претрпевши извесне 
семантичке модификације, омогућили функционисање основних 
начела филозофије појединачних вредности: понављање као по-
нављање разлике, вечно враћање не-истог, непрестано редефини-
сање идентитета, усавршавање људског изналажењем тела и нове 
земље, ослобођене кодова и предрасуда. нашим истраживањем 
стичемо уверење да рокенрол може задобити равноправни ста-
тус у култури као још једна могућност исказивања значења, као 
не-смисао више у конструкцији смисла. 

Кључне речи: урсула Ле гвин, „екатарина велика”, мит, научна 
фантастика, рокенрол 

„то није игра за једног
то је игра за двоје

за мене и глад
та грешка може

да ме кошта живота
живим само за глад”

милан младеновић 

према досадашњим истраживањима научне фантастике установље-
не су аналогије са класичним митовима услед заједничких структу-
ралних и стилских обележја (в. stojanova 1989: 59–60). ипак, скренута 
је пажња да се дела научне фантастике не смеју читати искључиво као 
митови или бајке с обзиром на то да поседују своје специфичности 
– спознајност и зачудност – које се остварују и потврђују, према миш-

1 ja.zanita@yahoo.com
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љењу дарка сувина, посредством новума, непознатог а друкчијег све-
та (в. suvin 1989: 50–52). зачудност је заједничка карактеристика научне 
фантастике и мита. с друге стране, научна фантастика разликује се „од 
осталих ‘фантастичких’ или ненатуралистичких књижевних врста по-
пут  fantasy (тзв.  ‘чисте’ фантастике – Gothic, horror и weird story), мита, 
бајке и басне услијед присуства спознајности” (suvin 1972: 328). наше ис-
траживање, засновано на претпоставкама митопоетске критике и фило-
зофије конструктивизма, усмеравамо ка компарацији естетских и фило-
зофских домашаја мита, научне фантастике и рокенрола. однос науч-
нофантастичког романа лева рука таме2 и рокенрол текстова „екатари-
не велике”3 може потврдити нашу хипотезу не само о сродности научне 
фантастике и рокенрола већ и мита и рокенрола, и филозофије и роке-
нрола. први део овог истраживања обухвата митски слој текстова „ека-
тарине велике” ради сагледавања традиционалне идејне сфере и разуме-
вања младеновићеве реконтекстуализације митских кодова. други део 
нашег рада представља самеравање удела филозофије конструктивизма 
у научној фантастици и рокенролу, што може бити показатељ младено-
вићеве кохерентне рефлексивности и поетске интенционалности, сведо-
чанство познавања одређеног система мишљења или пак сигнал интен-
зивног и интуитивног искуства човечанства 20. века. 

Мит,	научна	фантастика	и	рокенрол
„види каква предивна зграда

балкон, зид са дивљим ружама
атлас носи куглу изнад главе

грци, мит и легенда”

милан младеновић

у предговору романа лева рука таме урсула Ле гвин појашњава 
природу и намере научне фантастике разграђујући стереотипе у вези 
са овим жанром, за који се веровало да настаје ради предвиђања будућ-
ности. како се о будућности ништа засигурно не може знати, ауторка 
нам открива тајну: „научна фантастика је метафора” (le Gvin 2003: 
12). у поређењу са старијим облицима фантастике, научна фантастика 

2 идеја о трагању за одразом научнофантастичког романа лева рука таме у тексто-
вима „екатарине велике” проистекла је на основу интервјуа у коме је милан младе-
новић издвојио поменути роман урсуле Ле гвин као своје омиљено књижевно дело. 
Белешка о том интервјуу, реализованом у емисији „женске приче” на трећем каналу 
ртБ 1993. године, постоји у књизи дечак из воде (в. младеновић 2003: 54).  

3 ауторство не можемо искључиво приписивати милану младеновићу, будући да 
знатан број текстова „екатарине велике” јесу коауторски радови („то сам ја”, „први 
и последњи дан”, „град”, „далеко од очију, далеко од срца”, „само пар година за нас”, 
„земља”), с напоменом да је коаутор углавном била клавијатуристкиња групе мар-
гита стефановић. у нашем даљем раду, ипак, нећемо прецизно разграничавати ау-
торе текстова, посматраћемо уметнички резултат групе у целини, не заборављајући 
да је милан младеновић био стожерна фигура „екатарине велике”. 
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издваја се новим метафорама, „изведеним из извесних великих доми-
нанти нашег савременог живота – науке, свих наука, технологије, као 
и релативистичке и историјске перспективе. путовање кроз свемир је 
једна од ових метафора; друга је алтернативно друштво, алтернативна 
биологија; будућност је трећа. Будућност, у фантастици, представља ме-
тафору” (le Gvin 2003: 12). говорећи о фикционалном и спознајном но-
вуму, који увек прикључује нарацији нешто неистражено а могуће, дар-
ко сувин модус постојања новума приближава начину функционисања 
метафоре, будући да је сваки корелат новума „алтернативна стварност 
на бази другачијих односа међу агенсима међусобно као и према њихо-
вом свету”. с друге стране, како свака песничка метафора представља 
један новостворени свет, научна фантастика има „дубоких сродности са 
поезијом и иновативном модерном фикцијом” (suvin 1989: 52), што по-
тврђује у нашем случају рокенрол поезија „екатарине велике”. 

компaрирајући симболичке кодове у роману Ле гвинове и младе-
новићевим песмама, пратићемо трансформацију митских квалитета и 
њихов семантички распон од антике до постмодерне. на омотима албу-
ма „катарине друге” (касније „екатарине велике”) неретко су истакнуто 
место имали симболи земље, ватре, ваздуха и воде, симболи круцијал-
них и фундаменталних супстанци света. симбол воде разгранао се у 
знатном броју песама4, премрежио не само космос око лирског субјекта 
већ и психолошку стварност. субјект самоидентификује себе стиховима 
песме „очи боје меда”: „вода пада / у твоје очи боје меда / ја сам дечак из 
воде / имам траг под левом мишком” (mladenović 2003: 33)5. премда вода 
у древним културама има двојну семантику – живота и смрти – у мла-
деновићевом тексту вода се понајвише може разумевати у психолошком 
кључу, јер је дечак из воде специфична врста „флиудног тела”, односно 
лично и колективно несвесног, које попут воде јесте безгранично, амор-
фно, динамично, мотивишуће (в. cirlot 2001: 364–367). с друге стране, 
овим симболом наговештава се и женска страна сваке личности, што 
ће особито бити тематизовано у роману лева рука таме. осим мотива 
трага под левом мишком, и мотив жаоке под мишком пресудно маркира 
поетски идентитет субјекта који казује: „нешто старо осећам да губим / 
неке давне осмехе без смисла / моћ да вечно трагам за новим / и да но-
сим жаоку под мишком” (9). траг и жаока усмеравају нас ка вредностима 
мистичне егзистенције, која води порекло од необичног митског бића 
– виле или змаја – будући да се, како у нашој тако и у усменим тради-
цијама других словенских народа, овим бићима приписују стална обе-
лежја – мала крила или месец под левим пазухом вили, змајево коло под 
пазухом змајогњеном вуку, што вук караџић бележи под одредницом о 

4 реч је о следећим песмама: „губитак”, „очи боје меда”, „стваран свет око мене”, 
„умор”, „вода”, „град”, „тонемо”, „јадранско море”, „идемо”, „само пар година за нас”.  

5 у нашем даљем раду број у загради односиће се на број странице цитираног издања 
књиге милана младеновића. 
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„змајогњеном” у српском рјечнику (1852).6 митски јунак младеновићеве 
поезије израња из воде, проживевши пренатално стање, можда проша-
вши и кроз смрт и ништавило. јунак нам се објављује као носилац ви-
талне енергије, као онај који је био храбар да започне рехабилитацију и 
понови рођење, и који може својом снагом, попут матице, бити покретач 
другима. у тренуцима слабости и болести, умора, наш митски јунак по-
кушаће да поврати снагу и рекомбинује елементе свога духа и тела, стога 
пева: „води ме / води ме / води ме на воду / зар не видиш / да ми се очи 
склапају?” (59). додир са светом и живот у порозном друштву одузели 
су субјекту вољу, слободу и избор, стога се његово растакање, угаснуће и 
ослабљење очитује у стиховима: „очи су нам празне / као пустиња / само 
угриз на усни / што каже / ту је некад био океан” (67). и једино што може 
изменити и прочистити свет, ослободити зла и пакости, јесте вода, тј. 
људско биће које ће моћи да опрости, преокрене, поништи и „пусти нека 
вода носи у заборав” (67). 

како се још од хераклита вода може довести у везу са људским саз-
нањем, симболика нас одводи до непрестане реконструкције природе, 
али и самог сазнања, које у 20. веку бива препознато као увек ново, као 
оно које настаје из разлике, оно које треба видети и чути, извући из таме, 
јер није туђе, неприхватљиво и нељудско. у том смислу, фабулу романа 
лева рука таме прате опсежне дескрипције природе, приликом којих се 
региструје стална трансформација планете зиме, што се активира улан-
чавањем мотива леда, снега, сунца, ветра, земље. инкорпорирајући у на-
ративно ткиво инверзивни мит о постању планете, Ле гвинова поставља 
питања шта заправо чини категорију људског и какво је наше сазнање о 
њој. таква питања наметнута су услед могуће замене светлости тамом, 
будући да један од онтолошких светова романа настаје супротно мито-
вима наше цивилизације. настаје из светлости, не из таме, јер „у почет-
ку не беше ништа до леда и сунца” (le Gvin 2003: 261). алудирајући на 
целокупно знање наше културе, велики жрец закључује: „тама је само 
у смртном оку, које мисли да види, али не види” (182). присутни симбо-
лички кодови профилишу идеју о средишту времена, о постојању увек у 
тренутку, без изворишта и без смрти, према једном закону, једном сагле-
давању, једној светлости, јер нема таме ни краја, нема првог и последњег 

6 под одредницом ‘змајогњени’ вук стефановић караџић наводи следеће стихове на-
родне песме у којој ђурђева јерина проговара: „у мог сина, слијепца гргура, / у њега 
се мушко чедо нађе; / није чедо чеда каквано су: / вучја шапа и орлово крило, / и 
змајево коло под пазуом, / из уста му модар пламен бије, / матери се не да задојити.” 
(stefanović karadžić 1852: 212) траг под левом мишком јесте идентитетско обележје 
субјекта поезије милана младеновића. премда не разазнајемо јасан симболички 
кȏд, траг није ни вучја шапа ни змајево коло, ипак, сами контекст пројављивања не-
читљивог знака, додељено место унутар топографије тела, евоцира митску димен-
зију карактеризације субјекта, сигнализира змајолику природу јунака, посебице 
уколико мотиву трага придружимо и мотив воде, који се неретко у митологијама 
различитих народа доводи у везу са фигуром змаја (в. cirlot 2001: 85–89). с друге 
стране, симболички знак жаоке асоцира на отров – на мисао отпора држави, апарату 
рата, политичком потчињавању. 
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дана, „светлост је лева рука таме / а тама десна рука светлости” (258). 
целовитост постаје једино могућа као двојство, двојство живота и смр-
ти, мушког и женског, топлог и хладног, светлог и тамног, јаства и дру-
гог. познанство другога, контакт са другим и друкчијим, прилагођа-
вање природи другога, издвајамо као тематику романа лева рука таме, 
с обзиром на то да је радња заснована на доласку једног изасланика из 
екумена, из космичког суперорганизма, који представља заједницу 
осамдесет планета, из политичког и економског тела, које нема законе, 
али успоставља равнотежу у политици, трговини и етици захваљујући 
повезаности  и пријатељској сарадњи свих народа. два света, свет еку-
мена и свет планете зиме, постепено ће се здруживати, премда ће у по-
четку нова сазнања једног о другоме узроковати страх и неповерење. на 
крају постаће двоје а једно, постаће „сенка на снегу” (292), јер храброст 
није у ослобођењу од страха, храброст и разум иду уз страх, те човек 
који допусти страху да дуго управља њиме, човек који попут изаслани-
ка из екумена или рокенрол субјекта иде током путовања ивицом про-
валије, успева да пронађе смислени правац свестан небезбедности свих 
постојећих праваца. 

 динамични идентитет јунака поезије милана младеновића гра-
ди се укрштајем и преплетом двеју митских фигура, атласа и прометеја, 
јер „атлас носи куглу изнад главе” (27), док „висиш у мраку и ветар ти 
мрси / крвљу улепљену косу / прометеј чучи на рамену / кљује плаве бе-
оњаче” (41). „ако перје на стени / није довољан знак” (127) за могућа мит-
ска рашчитавања, за издвајање донекле истоврсног деловања ових мит-
ских јунака7, онда „ти не знаш ко сам ја / ја не знам ко бих могао бити” 
(93). јунацима митова и научне фантастике могуће је придружити и ро-
кенрол субјекта, „освајање космоса у научној фантастици функционал-
но је истоветно с лутањима јунака митова и бајки кроз овај и онај свет” 
(stojanova 1989: 69), те на том трагу разумевамо и алегорију путовања 
у младеновићевим песмама „изнад града”, „америка”, „караван”, „ме-
так”, „ходај”, особито у песми „поред мене”, јер конфигурација просто-
ра подсећа на конструктивну матрицу како космичког путовања, тако и 
митских пустоловина најмлађег сина или јунака: „иза брда је поље / иза 
поља је шума / иза шуме је кућа / иза куће је пут / који води / који води 
/ до тебе” (65). рокенрол поезија пројављује склоност ка активирању ар-
хетипа „фантастично путовање”, приближавајући се миту неутаживом 
жељом јунака да овлада простором, амбицијом да „продре у регионе у 
којима још нико није био или одакле се нико још није вратио” (stojanova 
1989: 70), што постаје видљиво када субјект императивно узвикује: „само 

7 осим тога што се у грчкој митологији атлас помиње као фигура жртве и казне, као 
онај коме земља израста из рамена (в. hall 1996: 101), а прометеј попут симболичке 
фигуре живота и уметности (в. hall 1996: 90), атлас и прометеј појављују се и као 
они који заједнички држе свод и задобијају јабуке од хисперида (в. apolodor 2004: 
68–69). дакле, и као митски носиоци политичке или филозофске реакције: савлађују 
препреке, пројављују вољу која иде до краја, борбу за усавршавањем интензитета 
људских вредности.  
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један је пут / који дотиче небо / ја бих хтео да владам!” (103). за разли-
ку од мита, психологизацијом научна фантастика развија даље архетип 
путовања, јер примарни циљ романа лева рука таме није запоседање 
простора, нити провера људске постојаности кроз искушења, већ уобли-
чавање нове аксиологије, етике и филозофије, промена свести и система 
рефлексије. рокенрол, међутим, уједињује митски пут „који води до тро-
на” (103) и тежњу научне фантастике – превредновање поретка, навика 
или закона – јер „ми смо на путу / ми правимо пут” (105). 

премда древни митови и научна фантастика деле заједничку стра-
тегију очулотворења апстрактних идеја и гносеолошку недовољност 
као резултат тумачења непознатог и загонетног у људском животу, у до-
садашњим истраживањима уочене су и разлике у структурацији прос-
тора (в. stojanova 1989: 60–61). приликом просторног ситуирања добра 
и зла у младеновићевим текстовима задржана је митска двосмерна рас-
подела. постоји двојност простора означена односом свој–туђ, што се 
очитује стиховима „ми мењамо нашу ноћ / за неки туђи дан” (61). међу-
тим, остварено је превредновање идејних категорија, туђе више није 
знак непокореног и нецивилизованог, туђе се дистанцира од митског 
кода како би постало савремено знамење очовечења. иако научна фан-
тастика неретко устројава полицентричну космографију унутар које 
просторне границе нису од значаја, јер добро и зло могу бити свугде 
распрострањени услед укидања метафизичког ослонца, сачуван је сан 
о прекорачењу психичких, чулних, еволутивних, културних граница. у 
рокенролу субјекти управо опстају у простору прелаза, процепа, праз-
нине, тамо где се додирују светлост и тама, те поносно узвикују: „ми 
смо на граници / и нема повратка” (97). када је посреди простор у ро-
кенрол поезији, издваја се још један архетип колективне свести – град 
– симбол заједнице, на основу чега се стиче уверење да се фигура гра-
да редефинише у неколиким песмама („град”, „изнад града”, „људи из 
градова” и др.). затворени град се разоткрива као мислено утамничење, 
будући да постоји жеља за друкчијим, отвореним и оностраним градом, 
„кажу да негде ипак / постоји град / под заставом кише / изнад кро-
вова / отворен град” (73), те однос отворености/затворености упућује 
на природу побуне рокенрол појединца подузете у име целог човечан-
ства. интерпретирајући особитости митског простора, мирјана дете-
лић казује нам о процесу реартикулације града као архетипа у епици. 
дакле, „да би се затворен и добро брањен град претворио у смртоносну 
клопку за оног ко је у њему – и тиме потпуно пореметио већ угрожен 
однос затворено–отворено, потребно је да напади на њега добију значај 
шири од локалног, да из личне одмазде прерасту у општенационалну 
буну” (detelić 1992: 199), што је у знатној мери сагласно са профилиса-
ном сликом града у текстовима „екатарине велике”. стога, становник 
таквог „града” посеже за новим духовним облицима, за преображајима, 
за средствима којима се служи како митски јунак, тако и јунак научно 
фантастичког романа лева рука таме, „преоваплоћује се у друго људ-
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ско биће” (stojanova 1989: 64) или у животињу, те упозорава: „мењам 
облик као видра” (33). преобликовање, преиначење, „фантастична ме-
таморфоза”, чудесна су средства којима се људско избавља од метафи-
зичког, друштвеног, политичког или идејног непријатеља. 

Филозофија	 конструктивизма	 у	 научној	 фантастици	 и	
рокенролу 

„како почети поново?
ја идем даље

и скупљам ствари које ме прате
мали сателити у мојој орбити

људи су само мрље на сликама...”

милан младеновић

Будући да располажемо поузданим информацијама о младеновиће-
вој омиљеној литератури и филозофским оријентацијама, слободни смо 
да осветлимо поетске слике и књижевне фигуре текстова „екатарине 
велике” аргументујући хипотезу о присутности основних начела фи-
лозофије конструктивизма. стихови најпознатије песме „само пар го-
дина за нас” илуструју управо вредност разлике, отпор преферираним 
вредностима комунистичке ере, раскид с технолошким мишљењем и 
„напредовањем”, будући да „живимо у причама / бранимо се / ходамо 
и славимо / неке безвезне ствари / неке безвезне приче / што је смислио 
неко / у само пар година за нас” (117). рокенрол субјект примећује оси-
ромашење људског лика, мртвило услед напуштања хришћанске и кла-
сичне нарације у име модерне научности, крупних пројеката, „истинске” 
хуманизације, у име свега „што је смислио неко / пре само пар година за 
нас” (117). такав субјект јесте мисаона фигура, слична номадима који „се 
скитају, са собом носе, премештају и од других окружја разликују своје 
пребивалиште” (milić 2000: 182). и на том мисао-путу постају друкчији, 
свесни моћи ситуације или сусрета да се обнављају небројено пута, буд-
ни у намери да свако враћање унатраг представља склапање појединач-
ности сваке врсте унутар којег повремено субјект обухвата све или се 
неочекивано дели и дистанцира од свега. онда када „расте као нада / као 
говор, као море / као покрет, као зора / као дете, као крв / као жеља међу 
нама / расте као бол / и гризе све пред нашим очима”, тада „не престаје 
да варира и да мења природу, сходно сједињавањима која образује или 
деобама које трпи” (delez 1998: 127). из перспективе филозофије кон-
структивизма идеја вечног повратка не подразумева понављање истог, 
већ понављање разлике (в. milić 2000: 180), те региструјемо манифеста-
цију на тај начин заснованог мишљења и у роману лева рука таме, бу-
дући да јунак казује: „културни шок није представљао ништа различито 
у поређењу са биолошким шоком коме сам био изложен као мушкарац 
међу људским бићима која су пет шестина времена проводила као хер-
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мафродитски средњи род” (62). док се вредност разлике у роману нерет-
ко успоставља посредством полних разлика, приликом чега Ле гвинова 
сагледава пол као дискурзивну друштвену конструкцију, у младено-
вићевим стиховима разлика, промена и раст усмеравају нас ка трагању 
за мишљењем изван техничких наука или филозофије репрезентације. 
ако је разлика и нада, и говор, и море, и крв, и жеља, онда смо на линији 
једног разумевања смисла које тај смисао гради новим имагинативним 
конструкцијама, обручивањем свих ових мотива, неизвесношћу самог 
значења, умножавањем исказа којим заправо расте необични „удео 
не-смисла у смислу” (milić 2000: 184). Бескрајно кретање ка различитом, 
препречено индустријализованим историјским комплексом, бива зао-
денуто и сумњом: „да ли још увек негде / постоји траг / по бескрајној 
траци / сивог металног тла?” (73). да ли је у овом контексту траг задо-
био преобликовано обогаћење значења? траг више није само обележје 
мистичности митског јунака, траг прераста у онтолошку категорију, јер 
„уколико се идентитет гради на основу трагова одсутног другог, које је 
у њега уписано, онда је процес његовог раскривања залог модернитета” 
(Bošković 2015: 132). да ли тај модернитет заправо „гризе све пред нашим 
очима” (117), поништава и ослобађа идеје моделативних калупа, будући 
да „у репрезентовању онога што се не може репрезентовати, модернитет 
можемо посматрати само као раст у негативној и некохерентној презен-
тацији, у жељи да се презентује оно што се не може представити, као 
низ поетика којима се артикулише празнина егзистенције, нарације и 
текста” (Bošković 2015: 132)?

рокенрол поезија „екатарине велике” даје нови живот првобитном 
животу, или бар покушава да рекомбинује различите моћи људског. ве-
чни повратак не-истог, процес диференцирања и инвенције могућно 
је пратити захваљујући метафори кружног путовања, манифестованој 
стиховима „овај круг сам разбио / у ветар расуо”, те „овај круг сам ску-
пио / и опет склопио” (79). понављања се разликују, али није познато 
где је почетак и где је крај, „ово је први и последњи дан” (69), попут ус-
тројства вечности у роману лева рука таме: „посреди је двадесет други 
дан трећег месеца пролећа прве године. овде је увек прва година. сва-
ког првог дана у години мењају се једино датирања прошлих и будућих 
година, које се рачунају уназад и унапред од јединственог сада” (13–14). 
развој ове идеје одводи нас до профилисања уметника, до уметности као 
постајања (в. milić 2000: 186), будући да субјект прихвата себе као оног 
који има удео земље, који покреће жељу за променом, уноси је у своју 
реч, сабира снагу како би уметничко дело постајало оригинал, ишло 
мимо праслике, мимо идеје конципиране пре самог настанка дела, уп-
ркос пројекцији свих могућих копија. стихови, „у земљи видим спас” 
(119) и „када кренем / да се хватам за земљу / опет осећам глад” (107), 
објављују жељу за усавршавањем људског, за новом земљом, за телом 
које није више тело за неку обичну употребу. песма образује земљу која 
мора бити подручје детериторијализације, на којој ће се људско осло-
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бађати кодова и неће присвајати земљу, како би избегло опасност да од 
земље буде присвојено, али се неће ни мицати са земље, „са места којем 
припада сирови додир другости” (milić 2000: 189). младеновићев исказ 
сагласан је доживљају вечности у научнофантастичком роману, у коме 
јунак закључује: „земљани испољавају склоност ка томе да хитају на-
пред, да хрле што даље. житељи зиме, пак, који стално живе у првој 
години, осећају да је напредовање мање важно од присутности” (le Gvin 
2003: 64). у том смислу, везаност за земљу представља одбијање удаља-
вања са ње, замену метафизичког начела суда начелом инвенције снаге и 
борбе, а то је „у исти мах инвенција спољашњости, изналажење земље” 
(milić 2000: 189). 

у контексту политичке филозофије, научна фантастика данас бива 
третирана као књижевни жанр којим се могу испитати тензије међу 
имеријалистичким и космополитским силама, етичким и културним 
релацијама разноструких бића. становници планете зиме не поседују 
једном утврђени и задати биолошки идентитет, они се мењају према за-
конима њиховог уређења, те један мали део времена проводе као муш-
карци или жене како би се након тога трансформисали у хермафродит-
но биће. с друге стране, изасланик из екумена одређен је способношћу 
умног општења, још увек непознатог и недоступног становницима зиме. 
у том смислу, намеће се идеја о могућностима размештаја хијерархија 
које постоје, о неизвесности друштвених односа унутар наше цивили-
зације, о укидању имеријалистичке перспективе која знање о другоме 
заснива искључиво на енциклопедијама, књигама и музејским експона-
тима. није довољно мислити само на асиметрију моћи и географску нас-
прамност, потребно је признати аутономију другога, променити когни-
тивну мапу, омогућити реципрочну размену, изградити заједницу која 
представља основно хумано начело и која нас усмерава ка музици, гру-
пи, концерту, ка облицима живота утемељеним на магичној вредности 
другога. текстови милана младеновића објављују такав захтев – дозво-
лити промену и бити промењен другим (в. higgins 2011: 345–346). како 
сазнања не би била сведена на универзални језик, нужна је аутономија 
субјективног искуства, стога изасланик долази на планету сасвим сам, 
као што субјект песме „Буди сам” инсистира на самотности императи-
вом и стиховима: „Буди сам на улици / буди сам” (45), док се жеља за 
спознајом и прихватањем другога, као и космополитска оријентација 
раскривају стиховима: „треба ми соба / да прими пет хиљада људи / са 
дигнутим чашама” (45), јер људи живе „као потпуни странци / са ста-
клом у очима / са стаклом у срцима / на  лицима” (45). премда нам се 
може учинити да мотивом стакла у очима бива профилисана концеп-
ција провидљивости другога, значење стакла премеће се у супротност 
видљивости, у оно што замућује наш поглед, што га затвара за другога и 
другога одваја од нас. 

о прихватању нечег што не представља део нашег јаства, естравен, 
изгнаник из једне покрајине, путујући са изаслаником из екумена и 
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упознајући га боље, казује: „прилично добро подноси хладноћу и само 
кад би имао довољно храбрости, осећао би се на студени као снежни црв” 
(246). мотив хладноће можемо препознати као рефлекс у младеновиће-
вој песми „хладан”, услед искрено обликоване жеље за променом, за су-
сретом и открићем другога, где субјект признаје: „ја само желим да сам 
хладан” (99). о искуственом препознавању себе у другоме сведоче мисли: 
„сваки пут кад кренем / у неки нови опасан град / наилазим на себе / то 
сам ја / то сам ја” (39). важност промене друштвеног мита о бољој бу-
дућности, о сигурности, лажног мита о животу без патње, наглашава се 
мотивима буђења, кидања ланца, рушења моста, прекидом једне форме, 
једног грађанског дремежа, једне смрти коју треба прескочити, из које 
треба изаћи у простор одговорности и слободе, почети изнова по цену 
бола и повреде, суочавајући се са оним што је представљено као добро и 
светло, што субјект поезије милана младеновића потврђује стиховима: 
„ватра је остала у нама / шуме ће нас примити у мрак / бежимо са овог 
светла / бежимо у мрак” (101). посреди је бег од стварности која произ-
води људе, бег у рокенрол, у последњи интегративни фактор „једне не-
срећне земље која је постепено, и све кошмарније тонула у живо блато 
историје” (pantić, popović 2011: 55). рокенрол је дозвољавао да се мисли 
инвентивније но јуче, изнова, без удобности и лакоће. и стога, позиви на 
промену и промишљања о сврховитости и исходима друштвених проме-
на присутни су у рокенрол текстовима „екатарине велике”, будући да оп-
равдавају смисао једног времена, омогућавају заједништво засновано на 
солидарности и вишој свесности, изван историје, унутар музике и поново 
формираног света, виђеног очима субјекта: „опет и опет желим да видим 
/ унатраг унатраг унатраг / врати унатраг” (37). једино таквим враћањем 
уназад може се проговорити о судбини заједнице, може се обликовати 
свет у којем класне, националне и расне разлике неће бити укинуте, ни 
природа сведена на појам празнине. и зато рокенрол поставља питања и 
даје одговоре: „како да останем исти? / како да сачувам / себе од промене? 
/ само путем промене” (37). на том трагу, јунаци романа лева рука таме 
пројављују се као они који не желе никакве одговоре, који су научили 
која питања не треба постављати и колика је бескорисност одговора на 
погрешна питања, довољна им је сама неизвесност утемељена управо на 
променама, на несигурностима, непредсказаним и недоказаним појава-
ма, јер таква незавршива неизвесност живот чини могућим. задовољан 
само слутњом истине, један од романескних јунака казује: 

„када би ме осмотрио својим бистрим, благим, искреним очима, тај поглед 
је извирао из традиције старе тринаест хиљада година: начин мишљења и 
начин живота тако древни, тако укорењени, тако целовити и тако складни 
да су људском створу давали непритворност, моћ, потпуност дивље жи-
вотиње, велико, необично биће које вас гледа право у очи из своје вечне 
садашњости” (86).

није ли то необично биће заправо друга наша стварност и наше 
целовито јаство ослобођено колективних архетипова, ослобођено 
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друштвених улога и бирања „хаљине за вече”? текстови „екатарине ве-
лике”, сагледани и са психолошког становишта, манифестују истоветну 
потрагу за јаством у којем се сједињује лично несвесно са сликама ко-
лективно несвесног, са представама доживљеним током раног детињст-
ва (в. moore 1984: 260). када младеновићев субјект налаже: „погледај 
ме, погледај ме, очима детета” (119), као да жели да буде препознат из-
ван разлика духа и материје, изван спознаје узрочности, мимо време-
на и простора, мимо језика, изван вербализације, изван света, тамо где 
речи добијају ново значење, где не постоји аутоматско преношење које 
ослепљује, тамо где стари словени имају двојину у речнику. тражећи 
идејни и структурални одраз научнофантастичког романа лева рука 
таме у текстовима „екатарине велике”, установили смо међусобне слич-
ности рокенрола и научне фантастике. oнтолошки проблем живи и раз-
открива се путем фикционалних апорија, јер све „као да је било некад”, 
те се и проблемско, које је у вези са мишљењем, враћа и реактуелизује, 
попут музике сабира различите тонове како би нас довело до новијих 
значења. у том кључу, вода као доминанта младеновићеве поезије, као 
и романа лева рука таме (лед, зид леда, снег, магла) симболички коди-
ра вечну недовршеност сазнања, „пре свега зато што је вода средина par 
excellence из које се може извести кретање, проток ствари или чак мо-
билност самог кретања; отуда произлази и оптички и звучни значај воде 
у истраживањима ритма” (delez 1998: 96). митски дискурс препознаје се 
као заједнички темељ не само научне фантастике већ и рокенрола, бу-
дући да се у текстовима „екатарине велике” и роману Ле гвинове „тајни 
ривалитет центра и другог, рационалног и ирационалног, онтолошког 
и маргинализованог, а ипак онтичког, архетипски оснажује (лето–зима, 
светло–тама, пуноћа–сенка, живот–смрт)” (nikolić 2013: 133).  

премда дела научнофантастичке традиције неретко напуштају ме-
тафизички оквир у име научно-емпиријске концепције света, роман 
лева рука таме представља својеврсни изузетак, услед присуства фило-
зофије конструктивизма, која афирмише превоје и преплете виртуелног 
и актуелног, неба и земље. рокенрол, такође, уједињује транцендентални 
аспект егзистенције и филозофију појединачних вредности, које чекају 
да буду препознате и стваране друкчијом песничком речју, звуком или 
сликом. новој аксиологији рокенрола „нису довољне речи / само обич-
не речи” (117). на основу свега изреченог, рокенрол задобија равноправ-
ни статус у култури, постаје један од исказа значења, погодан материјал 
помоћу којег савремени писци фантастике корачају мимо историјских 
ограничења и околности (в. sanjek 1995: 195). с друге стране, рокенрол 
може, попут било којег дискурса, бити и манипулативно средство уп-
раво оне идеологије против које субјект пушта „глас из грла” (33). ми-
слећи да је сигуран, мислећи да је маскиран, рокенрол може поверовати 
у говор ослобођен идеолошке обремењености, и тада, парадоксално, том 
идеологијом бива подстакнут, допуштен, постаје идеолошка и (не)свесна 
жртва, „која се не дефинише оним што бира, већ снагом којом распо-
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лаже да сваког тренутка започне изнова и да себе настави, тј. потврди 
самим собом” (delez 1998: 137–138). рокенрол се објављује као жртва која 
увек изнова ставља цео улог у игру, жртва која не престаје да се понавља, 
идеологији потребна за неометано деловање, јер, речено орвеловски, 
„неко нас посматра / неко нас стално гледа” (147). 
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ana S. Živković
MYTh, Science ficTion anD rocK ’n’ roLL: a 

refLecTion of urSuLa Le guin’S noVeL ThE LEFT hAND 
OF DArKNESS in The LYricS of “eKaTarina VeLiKa”

Summary 

This paper sheds light on the relationship between myth, science fiction and rock and roll 
in ursula le Guin’s novel The Left Hand of Darkness and the rock and roll lyrics of “еkatarina 
Velika”. The mythical structuring of time, space and hero are recognized as a common feature 
of le Guin’s novel and rock and roll. furthermore, we observe that the science fiction and 
rock and roll motifs are based on constructivist philosophy. We conclude that the mythical 
archetypes (light – darkness, life – death, summer – winter, sun – earth, air – water), having 
undergone certain semantic modifications, enable the function of the basic philosophical 
principles and values: repetition as repetition of difference, eternal recurrence of the non-the-
same, constant redefining of identity, new development of the human body by discovering 
new ground, releasing codes and prejudice. The motif of water is singled out as a common 
characteristic of the novel The Left Hand of Darkness and milan mladenović’s lyrics. Water 
refers to the eternal incompleteness of knowledge and allows us to register the movement of 
thoughts, the rivalry between the centre and the other. This type of science fiction, as well as 
rock and roll, do not need the answers to existential questions. our research convinces us that 
rock and roll could gain an equal cultural status as another mode of expression of meaning.

Keywords: ursula le Guin, “ekatarina Velika”, myth, science fiction, rock and roll
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уТИцАЈ ТеМБРА ГуДАЧКИх ИНСТРуМеНАТА 
И КЛАВИРА НА уСПешНоСТ ЗАПИСИВАњА 

ЈеДНоГЛАСНИх И ВИшеГЛАСНИх 
МеЛоДИЈСКИх ДИКТАТА НА СТуДИЈАМА 

МуЗИЧКе уМеТНоСТИ

у раду је анализиран утицај тонских боја (тембра) различи-
тих музичких инструмената на успешност записивања једногла-
сних и вишегласних мелодијских диктата у настави солфеђа на 
студијама музичке уметности. експерименталним пилот истра-
живањем проверено је деловање тонске боје најзаступљенијег 
помоћног наставног средства – клавира с једне стране и тембра 
гудачких инструмената с друге, на прецизност идентификације 
тонских висина, самим тим и тачност записивања једногласних, 
двогласних и трогласних музичких диктата.

главни метод пилот истраживања чини експеримент са па-
ралелним групама, спроведен на узорку од осамнаест студената 
друге и четврте године филолошко-уметничког факултета у кра-
гујевцу, подељених у две групе – контролну и експерименталну 
групу у оквиру сваке генерације.

резултати спроведеног пилот истраживања доказују да се по-
моћу тембра гудачких инструмената остварује већа успешност, то 
јест, тачност решавања тестова – записивања вишегласних (дво-
гласних и трогласних) мелодијских диктата.

Кључне речи: тембр, клавир, гудачки инструменти, музички 
диктати, експеримент.

Увод
музички (мелодијски) диктати представљају неизоставан сегмент 

наставе солфеђа како у основној и средњој музичкој школи, тако и на 
музичким студијама. студенти током школовања записују једногласне и 
вишегласне мелодијске диктате које предавачи солфеђа углавном изводе 
на најзаступљенијем наставном средству – клавиру. 

Будући да је клавир најкоришћенији музички инструмент у настави 
солфеђа, његова тонска боја (тембр) је свеприсутна почев од основног 
музичког школовања, до завршетка четворогодишњих академских сту-

1 aleksandarcedomiravulovic@yahoo.com
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дија на свим високошколским музичким институцијама у републици 
србији на поменутом предмету. упркос томе што су се студенти током 
година школовања навикавали на тонску боју клавира, евидентно је да 
и на последњем нивоу музичког образовања мање или више успешно 
реализују постављене задатке – слушно идентификују тонске висине, 
односно записују мелодијске диктате изведене на клавиру од стране пре-
давача. стога се поставља питање оправданости коришћења само јед-
ног музичког инструмента у настави солфеђа при раду на мелодијским 
диктатима и истовремено отварају врата потенцијалне употребе других 
музичких инструмената чија би тонска боја могла да допринесе већој ус-
пешности идентификовања како појединачних тонских висина, тако и 
целокупног музичког тока приликом записивања једногласних и више-
гласних мелодијских диктата.

тонска	боја/тембр	–	теоријске	основе	истраживања
клавир као помоћно наставно средство „у настави музичке писме-

ности представља незаобилазан део методичких алата” (drobni 2009: 
44). заправо, „у дугом периоду музичког школовања, од основног преко 
средњег и високог, до највишег степена образовања, јединка је изложе-
на константном раду на пријему и репродукцији звука. то је нарочито 
изражено на настави солфеђа” (drobni 2008: 31). с тим у вези, ученици 
и студенти су од почетка па до краја свог музичког школовања обуча-
вани да тонске висине и мелодијски ток диктата распознају/записују уз 
помоћ тембра најраспрострањенијег музичког инструмента на настави 
солфеђа – клавира.

у доскорашњој наставној пракси предмета солфеђо, други музич-
ки инструменти готово да нису употребљавани, самим тим су и тонске 
боје различитих музичких инструмената биле у „сенци” тембра доми-
нантног инструмента – клавира. изостанак присуства (тембра) других 
музичких инструмената у раду на једногласним и вишегласним дикта-
тима, предавачи углавном правдају страховањем да „нова боја тона може 
да деконцентрише слушаоце и одвуче пажњу са висине и трајања тонова” 
(Beočanin mijanović 2008: 122). међутим, несусретањем са тонским боја-
ма других музичких инструмената на настави солфеђа, ученици и сту-
денти су онемогућени за: „стицање искуства у опажању богатог и реалног 
света звучних боја других инструмената” (Beočanin mijanović 2008: 122).

стремљења савремене наставе изискују изналажење ефикаснијих и 
бољих решења уопште, па тако и у раду на музичким диктатима, при 
чему се претпоставља да би тембр разноврсних музичких инструмена-
та могао да побољша успешност идентификације тонских висина, стога 
и записивање музичких диктата. нажалост, и дан-данас се на настави 
солфеђа приликом рада на музичким диктатима веома ретко користе 
други инструменти осим поменутог клавира, а један од разлога је и тај 
што би предавачи претходно морали да овладају техником произвођења 
тонова (свирања) оних инструмената које би желели да употребе у на-
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стави. савремени технолошки проналасци и пре свега електронски ин-
струменти могу умногоме да унапреде наставу солфеђа, а предавачима 
олакшају извођење наставе; тако електронски клавир наставницима 
пружа могућност одабира једне или више тонских боја различитих му-
зичких инструмената, при чему се звук изабраних инструмената добија 
свирањем по клавијатури.

о предностима коришћења једне, односно неколико различитих 
тонских боја у раду на музичким диктатима сазнајемо више од руске 
методичарке давидове (елена в. давыдова), која је истакла да „једно-
тембровски двогласни и вишегласни диктати погодују опажању звуч-
не „вертикале” – хармонског сазвучја, док су различити темброви (чак 
и мушки и женски глас) лакши за праћење линеарног тока” (Beočanin 
mijanović 2013: 565). 

наши музички педагози сагласни су с тим да „пример за диктирање 
може да се изводи на клавиру или на неком другом инструменту, што 
помаже развијању осећаја за тонске боје” (kršić sekulić 1990: 119), јер, 
како истичу проф. гордана каран и сандра дабић, „у досадашњој прак-
си, искључивим коришћењем клавира као наставног средства, долазило 
је до фиксације боје само тог инструмента” (karan, dabić 2009: 10).

у раду ће бити речи о деловању тембра гудачких инструмената који 
би могао да студентима омогући успешнију идентификацију тонских 
висина у једногласним музичким диктатима, али и помогне у раду на 
вишегласним диктатима на тај начин што би тонска боја одређеног гу-
дачког инструмента, студентима олакшала препознавање тонских виси-
на и праћење мелодијског тока оног гласа/деонице који/у тај инструмент 
изводи, што би допринело бољем записивању пре свега полифоних ви-
шегласних диктата и диктата у којима се суседни гласови крећу на малој 
висинској удаљености. 

диференцијација средњег гласа чији мелодијски ток залази у реги- 
стар и прожима се са суседним гласовима, може да, због тонске једно-
бојности клавира, представља велики захтев за студента приликом рада 
на трогласним мелодијским диктатима. у овом случају, услед деловања 
тонске боје виоле, студентима би било олакшано записивање мелодијског 
тока средњег гласа, док би тембр виолине употребљене за репродукцију 
највишег гласа трогласног диктата и тембр оног гудачког инструмен-
та (пре свега виолончела, ређе контрабаса) који би био подеснији за ко-
ришћење у зависности од регистра у коме се налазе тонови најниже мело-
дијске деонице, омогућио тачну идентификацију тонских висина и пре-
цизно бележење мелодијске линије спољних гласова трогласног диктата.

неопходност за оваквом студијом је утолико већа, будући да у нашој 
земљи „истраживања у оквиру којих би се могла сагледати способност 
ученика музике да дефинишу задато и са других музичких инструме-
ната, дакле да дефинишу различите боје звука, колико је познато, нису 
обављена” (karan, dabić 2009: 11).
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Методологија	истраживања
испитивање деловања тонских боја (тембра) одређених музичких 

инструмената (клавира, односно гудачких инструмената) на успешност 
израде једногласних и вишегласних мелодијских диктата на студијама 
музике јесте предмет истраживања.

циљ истраживања – на основу резултата пилот истраживања ут-
врдиће се да ли и која тонска боја поменутих музичких инструмената 
више доприноси у раду на мелодијским диктатима, односно омогућава 
постизање бољих резултата у процесу записивања једногласних и више-
гласних мелодијских диктата.

хипотеза 1 – претпоставља се да ће тембр гудачких инструмената 
помоћи студентима да успешније запишу једногласне мелодијске дик-
тате од испитаника којима ће диктати бити репродуковани на клавиру, 
што је пракса на настави солфеђа у високошколском образовању.

хипотеза 2 – тонска боја гудачких инструмената допринеће да 
испитаници остваре већу успешност при записивању вишегласних (дво-
гласних и трогласних) мелодијских диктата од студената којима ће ис-
траживач (предавач) исте диктате свирати на клавиру.

Задаци истраживања:
а) конструисање тестова на основу којих ће се процењивати дело-

вање тембра поменутих музичких инструмената на тачност и прециз-
ност записивања музичких диктата.

б) реализација експерименталног (пилот) истраживања са циљем 
упоређивања резултата остварених применом тембра клавира, односно 
гудачких инструмената у раду на записивању једногласних и вишеглас-
них мелодијских диктата.

испитивање деловања тембра клавира, односно гудачких инстру-
мената у експерименту са паралелним групама који је уједно и главни 
метод истраживања, изведено је мерењем успешности/тачности реша-
вања тестова (записивања музичких диктата), где један тачно написан 
нотни симбол испитанику доноси један поен:

табела 1.

Број грешака у запису поени оцена
0–6 грешака 72–66 10
7–13 грешака 65–59 9
14–20 грешака 58–52 8
21–27 грешака 51–45 7
28–34 грешака 44–38 6
     ≥ 35 грешака     ≤ 37 5

у експерименталном истраживању коришћени су тестови/дикта-
ти аутора. тестове одликује уједначеност у погледу захтева/тежине, мо-
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тивског материјала, метричке врсте, али пре свега једнаког броја нотних 
симбола које студент записује (72) у сваком од:
а) два једногласна мелодијска диктата,
б) два двогласна мелодијска диктата,
в) два трогласна мелодијска диктата.

Време, место и узорак – пилот истраживање је спроведено летњег 
семестра академске 2015/16, на два двочаса вежби солфеђа, са испита-
ницима/студентима друге (n = 10) и четврте године (n = 8) одсека за 
музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
подељених у две групе (у оквиру сваке генерације) по систему 
еквивалентних парова у експерименталном програму: 
К – контролну, чији су чланови решавали тестове/записивали диктате 

који су репродуковани на клавиру од стране истраживача, и
е – експерименталну, у којој су испитаници записивали исте диктате као 

и чланови контролне групе, другачијег тембра (тонска боја гудач-
ких инструмената).

успешност појединаца са припремног часа и експерименталног 
програма представљена је у табелама 2, 3, 6, 9, у којима број постигнутих 
поена истовремено одговара броју тачно записаних симбола. у 
статистичкој анализи података коришћени су параметри из области 
дескриптивне статистике – аритметичка средина (m) и стандардна де-
вијација (sd) – табела 4, 7, 10, док је из области компаративнe статистике 
урађен т-тест – табела 5, 8, 11. 

Предистраживачки поступци – осамнаесторо студената сачиња-
вало је укупан узорак на припремном часу − вежбама солфеђа (друга 
година n = 10; четврта n = 8). испитаници су на припремном часу за-
писали једногласни (студенти друге године), односно трогласни диктат 
(студенти четврте године). поступци који су пратили израду диктата у 
складу су са наставном праксом – истраживач је користећи клавир ре-
продуковао задатке/диктате, које су студенти, мање или више успешно 
решавали, то јест, записивали уз помоћ познате тонске боје. 

увидом у остварене резултате (табела 2) дефинисане су основе екс-
перимента – подела студената у паралелне групе по систему еквива-
лентних парова, по петоро испитаника у контролној и експериментал-
ној групи на другој години (n = 10), односно по четири члана контролне 
и експерименталне групе на четвртој години студија (n = 8).

табела 2. резултати припремног часа – диктат ii и iV година студија

n = 10 Ј е Д Н о Г Л А С
поени – ii година 40 42 47 51 57 61 64 67 70 72

n = 8 Т Р о Г Л А С
поени – iV 
година

37 39 40 43 48 53 57 62
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експериментални програм – имајући у виду заступљеност клави-
ра као широко прихваћеног наставног средства (инструмента) у раду на 
мелодијским диктатима, конципиран је први од два приступа у реализа-
цији тестова у експерименталном програму (контролна група). за други, 
експериментални приступ, карактеристично је увођење експериментал-
ног фактора – тембра гудачких инструмената као својеврсног „пома-
гала” при идентификацији тонских висина у току записивања диктата 
(експериментална група).

експериментални програм обухватио је два двочаса вежби солфеђа 
на другој и на четвртој години студија (тест и ритест). студенти су на 
оба двочаса записивали по један једногласни и двогласни (друга годи-
на), односно трогласни диктат (четврта година) репродукован оном тон-
ском бојом која је предвиђена за одређену групу (контролну или експе-
рименталну) у експерименталном програму.

Резултати	и	дискусија

табела 3. резултати испитаника у раду на једногласним диктатима

једногласни
диктати испитаник 1 испитаник 2 испитаник 3 испитаник 4 испитаник 5

Први
двочас
(тест)

К-група 
(де-мол) 45 51 58 67 71

е-група 
(де-мол) 46 53 57 68 69

Други
двочас
(ритест)

К-група 
(ге-мол) 43 52 59 65 72

е-група 
(ге-мол) 47 55 61 67 67

табела 4. основни статистички показатељи (m – средња вредност, sd – 
стандардна девијација) – једногласни диктати

КоНТРоЛНА ГРуПА еКСПеРИМеНТАЛНА ГРуПА
Варијабла n m sd n m sd 
Једногласни (де-мол) 5 58.4 1.091 5 58.6 1.353
Једногласни (ге-мол) 5 58.2 0.923 5 59.4 1.107

табела 5. т-тест једногласних диктата контролне и експерименталне групе

Резултати t-теста
t df p

Једногласни (де-мол) 0.2573  8 0.8034
Једногласни (ге-мол) 1.8617 8 0.0997

поређењем аритметичких средина, уочава се да су чланови експери-
менталне групе постигли боље резултате од чланова контролне групе у 
оба једногласна диктата. међутим, резултати т-теста не могу доказати 
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постојање статистички значајне разлике између остварења контролне 
и експерименталне групе ни у једном од оба једногласна диктата/теста. 

табела 6. резултати испитаника у раду на двогласним диктатима

двогласни
диктати испитаник 1 испитаник 2 испитаник 3 испитаник 4 испитаник 5

Први
двочас
(тест)

К-група 
(А-дур) 40 45 56 64 72

е-група 
(А-дур) 44 48 54 70 68

Други
двочас
(ритест)

К-група 
(Бе-дур) 42 44 58 67 72

е-група 
(Бе-дур) 47 50 53 72 67

табела 7. основни статистички показатељи (m – средња вредност, sd – 
стандардна девијација) – двогласни диктати

КоНТРоЛНА ГРуПА еКСПеРИМеНТАЛНА ГРуПА
Варијабла n m sd n m    sd 
Двогласни (А-дур) 5 55.4 0.998 5 56.8 0.471
Двогласни (Бе-дур) 5 56.6 1.170 5 58.8 1.183

табела 8. т-тест двогласних диктата контролне и експерименталне групе

Резултати t-теста
t df p

Двогласни (А-дур) 2.8601  8 0.0211
Двогласни (Бе-дур) 2.9566 8 0.0182

резултати дескриптивне статистике показују да је тембр гудачких 
инструмената  умногоме допринео да буде остварена већа успешност/
тачност при записивању двогласних диктата у оба теста у експери-
менталној групи, што потврђују и резултати т-теста, тачније постајање 
статистичке значајности разлика између резултата обе групе, у корист 
експерименталне групе.

табела 9. резултати испитаника у раду на трогласним диктатима

трогласни
диктати испитаник 1 испитаник 2 испитаник 3 испитаник 4

Први
двочас
(тест)

К-група 
(це-дур) 37 46 52 58

е-група 
(це-дур) 40 44 56 62

Други
двочас
(ритест)

К-група 
(А-дур) 38 43 50 57

е-група 
(А-дур) 43 48 61 66
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табела 10. основни статистички показатељи (m – средња вредност, sd – 
стандардна девијација) – трогласни диктати

КоНТРоЛНА ГРуПА еКСПеРИМеНТАЛНА ГРуПА
Варијабла n m sd n m sd 
Трогласни (це-дур) 4 48.25 1.194 4 50.50 0.579
Трогласни (А-дур) 4 47.00 0.556 4 54.50 1.251

табела 11. т-тест трогласних диктата контролне и експерименталне групе

Резултати t-теста
t df p

Трогласни (це-дур) 3.3912  6 0.0147
Трогласни (А-дур) 10.957 6 0.0001

резултати аритметичких средина, а пре свега т-теста, доказују 
да тонскa бојa гудачких инструмената значајно утиче на успешност 
испитаника у решавању/записивању трогласних тестова/диктата. чла-
нови експерименталне групе остварили су збирно боље резултате на оба 
теста од чланова контролне групе који су записивали диктате презенто-
ване на уобичајен начин – употребом клавира.

Закључак
резултати експерименталног (пилот) истраживања спроведеног са 

испитаницима, тј. студентима друге и четврте године музичких студија 
филолошко-уметничког факултета у крагујевцу, који су програмске за-
хтеве предмета солфеђо испуњавали записујући једногласне, двогласне 
и трогласнe диктате уз помоћ оне тонске боје предвиђене за одређену 
групу у експерименталном програму, показали су да су чланови експе-
рименталне групе остварили (на нивоу групе) већу успешност у свим 
тестовима/диктатима у односу на контролну групу услед деловања екс-
перименталног фактора – тембра гудачких инструмената. 

претпоставку истраживача да би ненавикнутост испитаника у екс-
перименталној групи на тембр гудачких инструмената, и уопште на 
тонску боју било ког другог музичког инструмента осим клавира, могла 
бити значајан фактор који би негативно утицао на постигнућа испита-
ника у првом тесту/једногласном диктату урађеном на самом почетку 
експерименталног програма, демантовали су бољи резултати експери-
менталне групе у односу на остварења контролне групе. после ритеста 
спроведеног на другом експерименталном двочасу, разлика у резулта-
тима у корист експерименталне групе више је него евидентна. међутим, 
резултати т-теста не могу доказати постојање статистички значајне 
разлике између остварења контролне и експерименталне групе ни у јед-
ном од оба једногласна диктата/теста, чиме је	оповргнута	хипотеза	1.

постојањем статистички значајне разлике између постигнућа испи-
таника обеју група у корист експерименталне групе у двогласним и тро-
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гласним диктатима, потврђена	 је	 хипотеза	2. разлоге за боља оства-
рења треба тражити у чињеници да је тонска боја гудачких инструме-
ната омогућила студентима да лакше идентификују пре свега регистар 
сваког гласа у вишегласним диктатима, а потом, слушањем одређене 
мелодијске деонице изведене тонском бојом одређеног гудачког инстру-
мента, тачно опазе и запишу конкретне тонске висине праћеног гласа, 
што је било од велике помоћи нарочито при изради трогласних диктата. 

тонска једнобојност клавира доводила је поједине студенте кон-
тролне групе у забуну приликом одређивања почетног сазвука (дво- 
звука, трозвука), самим тим и погрешног опажања регистра. такође, 
непостојање више изолованих тонских боја (као што је то био случај са 
гудачким инструментима) отежавало је линеарно праћење мелодијског 
тока, а пре свега тачну идентификацију тонских висина нарочито у мо-
ментима када су се гласови трогласних диктата кретали у уском слогу 
или у тренуцима тзв. наскока у једном од гласова, што је водило у греш-
ку – испитаници су по сопственом смислу и осећају за мелодијски ток 
уписивали нетачне тонске висине.

на основу резултата реализованог експерименталног истраживања, 
може се закључити да тонска боја клавира мање доприноси у прецизном/
тачном записивању мелодијских диктата (што потврђују и лошија по-
стигнућа испитаника контролне групе са свих тестова/диктата) од тембра 
гудачких инструмената који, пре свега, омогућава бољу реализацију ви-
шегласних тестова, односно чијом се применом остварује већа успешност/
тачност записивања двогласних и трогласних мелодијских диктата.

резултати пилот истраживања показали су недвосмислену предност 
тембра гудачких инструмената у процесу записивања музичких диктата, 
те се поновно поставља питање оправданости искључивог коришћења 
клавира и уједно указује на потребу даљег истраживања утицаја тембра 
и других музичких инструмената у процесу израде/записивања једно-
гласних и вишегласних мелодијских диктата на настави солфеђа.
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aleksandar č. Vulović
The infLuence of TiMbre of STring  

inSTruMenTS anD Piano on SucceSSfuL 
TranScriPTion of one-ParT anD MuLTi-ParT  

MeLoDic DicTaTion aT MuSicaL STuDieS
Summary

The paper analyses the influence and contribution of tone colour (timbre) of various musi-
cal instruments on successful notation of one-part and multi-part melodic dictation in solfeg-
gio teaching during musical studies. an experimental pilot research tested the impact of tone 
colour of the most prevalent teaching tools – the piano, on the one hand, and the timbre of 
string instruments on the other – on the accuracy of identification of tone pitches, and there-
fore the accuracy of transcribing musical dictation.

The research was based on the experiment with parallel groups on a sample of eighteen 
students of the second and fourth year of faculty of philology and arts in kragujevac. The 
students were divided into two groups – control and experimental group in each generation.

The pilot research results prove that the use of timbre of string instruments provides great-
er accuracy of solving tests – writing multi-part (two-part and three-part) melodic dictation.

Keywords: timbre, piano, string instruments, melodic dictation, experiment

примљен 16. јун 2016. године 
прихваћен 7. децембра 2016. године
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МуЗИЧКА КоНцеПцИЈА КАо АуДИТИВНИ 
ТеКСТ И СРеДСТВо ПРеНошењА ПоРуКА у 

оКВИРу МАСМеДИЈСКоГ РАДИЈСКоГ ДИСКуРСА

музичком концепцијом савременог комерцијалног радија 
детерминише се дискурс тог мас-медија. музика делује као ауди-
тивни текст и представља основно средство слања јасно детерми-
нисаних и јединствених порука ка слушаоцима. савремени ра-
дијски аудиторијум јесте специфичан колектив сједињен са поје-
диним цртама модерног друштва, а музичка концепција/база је 
својеврстан систем означавања. кроз музичке плејлисте (playlist) 
шаљу се поруке које могу алудирати на разноврсне друштвене 
активности, а утицајем на свест слушалаца постиже се и осећај 
њихове реалности. поред тога, музичким плејлистaмa се указује 
на специфичан тембр, те и формат радио-станице. дакле, музика 
на савременом комерцијалном радију третира се као аудитивни 
текст који је усмерен ка психолошком испуњењу, личном укусу 
и има одређен утицај на стилове живота, вредности и потребе 
слушалаштва. Било да је реч о покушају утицаја на аудиторијум, 
обликовању публике, наметању лажних потреба, или супротно 
– одговарању и реаговању на јасне захтеве циљне групе, комер-
цијалне радио-станице музичким плејлистaмa као аудитивним 
текстовима непрестано креирају и имплементирају нове моделе 
комуникације и интеракције.

Кључне речи: радио, музика, аудитивни текст, језик, масме-
дијски дискурс, плејлистa, аудиторијум, систем означавања, слу-
шаоци, публика

у оквиру масмедијског радијског дискурса музичке плејлисте 
(playlist)2 су основно средство слања јасно детерминисаних и јединстве-
них порука ка аудиторијуму. као кључни програмски облици, радијске 

1 marija.karan@gmail.com 
2 у зависности од формата радио-станице, музички уредници креирају музичке 

плејлисте према одређеним параметрима као што су: декада у којој су музичке нуме-
ре настале, жанр, ритмичка структура, темпо, карактер, тоналитет, мотивски мате-
ријал… и, што је најважније, музику уклапају према говорним сегментима. таквим 
избором формира се програмски блок који има осмишљену музичку структуру, а у 
ширем смислу и музичку форму коју значајни део (музички нешколоване) публике 
(не)свесно препознаје и прихвата. оваквим специфичним формирањем музичких 
блокова чија је микроструктура – веза између две песме, а макроструктура – низ 
песама повезаних према одређеним музичким параметрима, ствара се специфичан 
тембр радио-станице. осмишљеним, креативиним, а пре свега стручним приступом 



258

Марија М. Каран

плејлисте су својеврсни звучни текст, чијим се читањем идентификује 
и детерминише радио-станица. у бартовском смислу, радијске музичке 
плејлисте су „текст за задовољство: онај који удовољава, пуни, прожима 
понесеношћу, онај који потиче из културе, не раскида са њом и везује је 
за једну угодну праксу читања…” (Bart 1975:17).

предности комуникације путем мас-медија, те и путем радија, јесу 
у томе што је пошиљалац поруке у прилици да комуницира са великим 
бројем прималаца истовремено и на раздаљинама које надалеко прева-
зилазе интерперсоналну комуникацију. ипак, како је овакав контакт 
неперсоналан, постоји реална могућност за двосмисленост па и неразу-
мевање поруке која се шаље. за разлику од мас-медија који комуници-
рају аудио-визуелним средствима, традиционални радио је апсолутно 
невизуелни медиј. радијски кодови су, дакле, искључиво аудитивни и 
креирани говором, музиком, звучним ефектима, тишином и због тога су 
ризици за делимични или комплетан комуникацијски неуспех високи. 
из тог разлога, од како је радио настао, улагао се труд како би се разним 
облицима аудиопродукционог деловања побољшала ефиксаност, ефект-
ност и успешност преношења и читања радијских порука. радијске му-
зичке плејлисте, дакле, могу се тумачити као својеврсни масмедијски 
(аудитивни) текст, те као модел „извођења, успостављања, односно ода-
шиљања, понуде, размене или рецепције значења” (Šuvaković 2001: 699).

у оквиру дискурса радија као мас-медија, где се указује на начине го-
вора, мишљења, репрезентације, деловања и сл. (Đurić 2011: 6–7), музич-
ке плејлисте су и својеврстан језик радија. структуралисти, који су били 
активни током педесетих и шездесетих година двадесетог века, сматра-
ли су да нас језик снабдева концептуалним мапама којима ми утискује-
мо известан поредак на оно што видимо и искушавамо. језик има битну 
улогу у обликовању онога што је за нас реалност материјалног света, он 
организује и конструише наш осећај реалности (в. Đurić 2011). преведно 
на језик радија, радијска музичка концепција, те пажљиво креиране му-
зичке плејлисте су – систем означавања. њима се шаљу поруке које могу 
алудирати на разноврсне друштвене активности, а утицајем на свест 
слушалаца постиже се осећај реалности. поред тога, музичком кон-
цепцијом се указује на специфичан тембр те и формат3 радио-станице 

при креирању музичких плејлисти дефинише се и персонализује свака радио 
станица.

3 експанзијом телевизије и преобликовањем радија у „секундарни” медиј, велики број 
станица напушта образац креирања разноврсних, засебно конструисаних програм-
ских концепција то јест „мешовито програмирање” и прелази се на „стримовано 
програмирање” – унифициран, предвидив тип организовања програмских секвен-
ци. форматизоване радио-станице директно су детерминисане врстом музике која 
се емитује (pop, rock, oldies, dance, jazz, Top 40, AC, CHR…). како  наводи ана мар-
тиноли, „појам формата везује се за процес сегментације тржишта, представља спе-
цијализацију програма станице и усмеравање програмских садржаја ка одређеној 
циљној групи”. формат је стил, жанр или систем који дефинише музичке или инфор-
мативне границе онога што ће станица представљати (martinoli 2015:35).
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и, захваљујући таквом означавању, претпоставка је да слушаоци доносе 
одлуку да ли желе да остану на одређеној радијској фрекфренцији. 

иако се комерцијалне радијске музичке плејлисте могу тумачити 
као аудитивни текст којим се производи одређена реалност, поставља 
се питање да ли су људска перцепција, мисао и активности конструи-
сани, а не природно дати, онако како су то тврдили структуралисти. 
наиме, према њима, реалност је увек конструисана и постаје јасна зах-
ваљујући специфичним системима значења која нису невидљива и иза 
којих увек постоји неки специфични циљ или интерес. та значења су 
производ комуникацијских система, док текст претходи појединцу, а 
појединац је резултат текста. структуралисти и постструктуалисти ко-
ригују шему пошаљилац (радио, уредник) → порука (музика/плејлиста) 
→ прималац (аудиторијум) којом се даље преносе унапред дата значења 
и где је језик транспарентни медиј у шему аутор  → дело → читалац. 
при томе, структуралисти акценат стављају на значај и улогу дела/по-
руке као својеврсног затвореног система значења. постструктуралисти 
ту поруку/дело тумаче као отворену структуру која на свом значењу 
добија интертекстуалношћу, док су, генерално, улога и значај самог ау-
тора маргинализовани. у савременом медијском/радијском дискурсу 
идентитет аутора је такође постао дискутабилан.4 читалац (слушалац) 
више није само пасивни прималац унапред датог значења већ је активни 
стваралац у производњи значења, баш онако како су се за то залагали 
постструктуралисти. 

радио као део масмедијске сфере свакодневно шаље поруке које из-
искују од аудиторијума њихово филтрирање, груписање према смислу 
и одређивање смисла. када прими поруку, публика доноси одлуку да 
ли је одбацује или обрађује, односно одређује њен смисао. реч је о само 
понекад свесним активностима, јер „ментални код аутоматски доно-
си одлуке о филтрирању и груписању према смислу и искључује про-
цес одређивања смисла” (poter 2001: 66). при анализирању начина ко-
ришћења масмедијских (радијских) текстова важно је идентификовати 
и врсту изложености аудиторијума. како истиче Џејмс потер (W. james 
potter), физичка изложеност подразумева да су медијски текст и порука 
и особа која чита у идентичном физичком простору; перцептивни кон-
такт односи се на способност пријема одређених сигнала путем чула 
вида и слуха; психолошка изложеност изискује свесни или несвесни 
траг (слика, звук, емоција) који је створила наша свест (poter 2001: 71–73). 
при филтрирању медијских текстова и порука a priori прихватање/чи-
тање њиховог привидног смисла може бити понекад и контрапродук-
тивно. наиме, њихов смисао је често тенденциозно вишеслојан. што је 
аудиторијум свеснији слојева смисла медијских текстова и порука, то је 
већа моћ и контрола избора, а мањи директан утицај мас-медија.
4 у сложеном процесу трансформације комерцијалног радија проблематизује се (не)

аутономност уредника и његова улога. овде је могуће поређење са мишљењем рола-
на Барта (Barthes 1977) да се рођење читатеља (активног слушаоца) мора догодити уз 
цену смрти аутора, то јест нестајања аутономности уредника (karan, 2014: 401–413).
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иако осмишљенa тако да делујe на свест и акције, радијскa музич-
ка концепција је креирана да, пре свега, одговори на захтеве и потребе 
слушалаца. на овај начин одбацује се концепт манипулације одређеном 
циљном групом која се третира као „активни аудиторијум”.5 теорети-
чари британских студија културе критикују традиционалну маркси- 
стичку поставку о масовној култури као „лажној свести” радничке класе, 
увиђајући да се на пољу свакодневног живота, на пољу популарне култу-
ре, обликоване и дистрибуиране кроз мас-медије, значења не формирају 
једносмерно (од власника средстава за производњу до потрошача), већ 
у вишесмерном процесу у којем влада стална напетост између пошиља-
лаца (медиј) и прималаца (аудиторијум) масмедијске поруке. говорећи 
о масмедијској поруци стјуарт хол (stuart hall) истиче: „да би порука 
имала дејства, задовољила потребу или била употребљена, претходно 
мора да буде присвојена као смислен дискурс и мора да буде смисаоно 
декодирана. управо тај скуп декодираних значења који делује, утиче, за-
бавља, упућује или убеђује има веома сложене опажајне, сазнајне, емо-
ционалне идеолошке последице на понашање” (hol, 2013: 11). поруке и 
текстови које публика декодира нису увек истоветни онима које су уре-
дници програма замислили, јер се само значење конструише при кон-
такту са публиком. конзументи масмедијске културе који су медијски 
описмењени могу се адекватно супотставити медијским манипулација-
ма и „користити своју културу као извор властите моћи и стварања соп-
ствених значења, идентитета и облика живота” (kellner 2004: 6–9).

радијска музичка концепција, али и сви остали продукциони еле-
менти којима се конструише програмски садржај и брендирају ра-
дио-станице, заправо, представљају текстове који су усмерени ка пси-
холошком испуњењу, личном укусу и имају важан утицај на стилове 
живота, вредности и потребе слушалаца. поруке које се шаљу путем ра-
дијских музичких плејлисти могу се тумачити и кроз концепт „лажних 
потреба”6 који су поставили теоретичари франкфуртске школе.7 наиме, 
према њиховом мишљењу, стварне потребе – креативност, независност, 
контрола над сопственом судбином, упорно су маргинализоване јер 
индустрија културе, па, можемо да кажемо и комерцијални радио као 
мас-медиј и део те индустрије, спроводи процес стандардизације којим 
се, парадоксално, поткрепљује осећај индивидуалности чиме се скрива 
стандардизација и манипулација свешћу. у том процесу радио је креи-
рао и користио плејлисте као једно од главних комуникационих сред-

5 термин „активни аудиторијум” везује се за рад бирмигенског центра за савремене 
студије кутлуре, који  делује од шездесетих година двадесетог века. теоретичари овог 
центра одбацују став да су медијски текстови транспарентни преносиоци значења, 
као и концепт пасивне публике која трпи утицај медијских кућа (Đurić 2011: 63–64).

6 привидни осећај индивидуалности постиже се директним обраћањем слушаоцу „на ти”.
7 франкфуртска школа за друштвена истраживања основана је 1923. године, а у ок-

виру ње деловали су: херберт маркузе (herbert marcuse) који је развио поменути 
концепт лажних потреба,  као и теодор адорно (Theodor adorno), макс хоркхајмер 
(max horkheimer) и валтер Бењамин (Walter Benjamin).
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става којим се одговара на потребе одређене циљне групе. ипак, постоје 
и теоретичари културе који овакав концепт доводе у питање и који тврде 
да би требало у потпуности раскрстити са појмовима публике и текста. 
наиме, дејвид Џајлс (david Giles) наводи став Џона фиска (john fiske) да 
не постоји текст, не постоји публика, све што постоји јесте процес гле-
дања. публика је слободна да учини оно што жели са културним мате-
ријалом који јој се нуди (džajls 2011: 33). дакле, не би требало игнорисати 
то да је, током времена, публика постала умногоме медијски писменија 
и префињенија. аудиторијум је активни корисник медија и одавно није 
само пасивни посматрач. 

иако на радију нема визуелног контакта и слушаоци су само ауди-
тивно присутни, они ипак нису пасивне индивидуе, већ активни чинио-
ци који бирају одређене радио-станице које им пружају жељено задо-
вољство. у том смислу, како наводи Џајлс, временом су се развиле три 
теорије које тумаче интеракције на релацији мас-медији ↔ аудиторијум: 
теорија употребе и задовољења – корисник медија као активни чини-
лац, теорија култивације – медији постепено, током времена, негују 
одређена становишта и вредности публике, креирајући тако уобичаје-
но мишљење већине или мејнстрим, теорија активне публике – публи-
ка својим прохтевима диктира креирање медијских језика (džajls 2011: 
28–34). из ових теоријских кључева могуће је читати мас-медије, па и 
радио као такав. Било да је реч о покушају утицаја на аудиторијум, обли-
ковању публике, наметању лажних потреба, или супротно – одговарању 
и реаговању на јасне захтеве циљне групе, радио-станице програмским/
музичким концепцијама и музичким плејлистама непрестано креирају 
и имплементирају нове моделе комуникације и интеракције. 

моћ радија као масовног медија проистиче из његове јединствене 
комбинације сугестивности и флексибилности. предност радија у одно-
су на све остале медијске форме је у томе што га је могуће слушати у сва-
кој прилици, на сваком месту (током обављања било којих других актив-
ности). ипак, као и сви остали мас-медији, радио за циљ има задовољење 
потреба корисника/аудиторијума. захтев тржишта главна је водиља. 
што је тржиште ближе идеалном моделу, што је флуидније, веће су шан-
се да сви уживају слободе деловања, упознавања, представљања, сазнања 
и стварања (Bal 1987: 12–13). радијском музичком концепцијом, плански 
и са намером, врши се утицај на аудиторијум и/или одговара на њего-
ве потребе. вештим комбиновањем музичких нумера сасвим је могуће 
створити осећај времена, доба дана, године и уводити тренутне проме-
не расположења и осећања као посебног вида текстуалне интерпункције 
(попут зареза, узвика, тачке, упитника, три тачке). радијске плејлисте су 
једно од најефикаснијих средстава утицаја тог медија на аудиторијум и 
представљају најважнији облик радио-брендирања, познатог и као „про-
филисање” (imaging) што се односи на јединствени звучни идентитет 
сваке радио-станице. музичке плејлисте као својеврсни звучни (аудио) 
радијски текст представљају „суштински израз, представу или производ 
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који омогућава идентификацију, опис, објашњење и интерпретацију” 
(Šuvaković 2011: 699) путем које субјект (слушалац) перципира свет. 

важно питање јесте и то на који начин аудиторијум чита музичку 
концепцију/плејлисте као звучне текстове? наиме, савремени радијски 
аудиторијум представља специфичан колектив сједињен са поједи-
ним цртама модерног друштва. реч је о, како денис мек квејл (denis 
mcQuail) наводи, „скупини индивидуа које уједињује заједничко поље 
интересовања, упражњавање идентичног облика понашања и отворе-
ност ка активностима усмереним на заједничке циљеве. састав публике 
непрекидно се мења, она нема вођства или осећање идентитета” (mek 
kvejl 1976:18). постоји одређени број конзумената радија који егзисти-
ра само на неколико сати, док је с друге стране евидентно и постојање 
публике која конзумира радијске садржаје континуирано и у дужем вре-
менском року. генерално, моћ свих мас-медија, па и радија, је у привлач-
ности  и популарности садржаја. упркос томе што постоје непобитни 
докази о утицају на промене и ставове аудиторијума (као на пример у 
време изборних кампања), масмедијски текстови су заправо само јед-
на од бројних компоненти у читавом низу посредних утицаја. наиме, 
и друштвено окружење утиче на то какве ће медијске текстове публика 
добијати, на који начин ће их аудиторијум читати и колики ће бити ути-
цај тих текстова.

када је реч о односу и међусобном утицају медија и аудиторијума, 
током историје развоја масовних медија, бројни теоретичари су засту-
пали различите ставове. у савремено доба постало је јасно да иако су 
медији способни да мењају и коригују правила игре, они су немоћни при 
одређивању врсте и висине улога – било индивидуалних, било колектив-
них (Bal 1987: 68). успешност слања/примања одређене поруке, конкрет-
но, у оквиру дискурса радија као мас-медија, зависи од квалитета ин-
теракције на релацији радио као пошаљилац (аутор) и аудиторијум као 
прималац те поруке и обрнуто. више пута је напоменуто да су радијске 
музичке плејлисте аудитивни текст, те систем означавања којима се шаље 
порука која је везана за свакојаке друштвене активности слушалаца. тај 
систем означавања аналоган је постструктуралистичкој означитељској 
пракси где однос текста, контекста и субјекта није статична структура 
нити систем, већ динамичан однос градње и разградње праксе у мате-
ријалним, означитељским, друштвеним контекстима (Šuvaković 2011: 
515).  јер, како тврди маршал мекЛуан (marshall mcluhan) „…радио је 
много више од садржаја које преноси, сам радио је порука” (mcluhan 
2008: 323). према његовом мишљењу, моћ радија је (била) управо у томе 
што је он својом појавом и порукама, све до појаве телевизије, неопаже-
но вратио човечанство у својеврстан племенски облик, скоро тренутном 
променом из индивидуализма у колективизам. 

савремени комерцијални радио данас нуди и свет присне, директ-
не, индивидуалне, интерактивне комуникације између аутора музич-
ких плејлисти и слушаоца. „текст значи ткање… ми сада у овом ткању 
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наглашавамо генеративну идеју да се текст сачињава, израђује вечитим 
плетењем…” (Bart  1975: 86) – радијски аудитивни текст, реализован пре 
свега путем музичке концепције то јест музичких плејлисти, јесте по-
рука „силовите, јединствене имплозије и одјека” (mcluhan 2008: 266) и 
то у најширем контексту.
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МuSicaL concePTion aS an auDiTorY TexT anD a 
MeanS of conVeYing MeSSageS wiThin The MaSS-

MeDia raDio DiScourSe
Summary

musical conception of a modern commercial radio determines the discourse of that mass 
medium. music on the radio acts as an auditory text and it represents the main means of send-
ing clearly outlined and unique messages to the audience. contemporary radio audience is a 
specific collective likened in some parts to a modern society (mcQuail, 1976: 18), and musical 
conception/database serves as a kind of indexing system. Through its playlists, radio sends 
messages that may allude to various social activities, and by influencing the consciousness of 
listeners it moulds a sense of their reality. in addition, music playlists point to a specific timbre 
and format of the radio station. music on contemporary commercial radio is treated as an au-
ditory text that is focused on psychological fulfilment and personal taste, and it has a definite 
impact on the lifestyles, values and needs of the audience. Whether it is an attempt of influenc-
ing or shaping the audience, imposing false needs, or the opposite –responding and reacting 
to clear demands of the target group, commercial radios use music playlists as auditory texts 
which constantly create and implement new models of communication and interaction.

Keywords: radio, music, auditory text, language, mass-media discourse, playlist, auditori-
um, indexing system, listeners, audience

примљено 1. фебруара 2016. године 
прихваћено 1. децембра 2016. године
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СТуДИЈСКИ ПРоГРАМ (оПшТА) МуЗИЧКА 
ПеДАГоГИЈА: ИЗМеЂу ПеРСПеКТИВе 

СТуДеНАТА И СТВАРНоСТИ

неравномерна заступљеност два модела студијског програма 
(општа) музичка педагогија на основним студијама у србији и 
републици српској указује на потребу разматрања функционал-
ности постојећих образовних модела, с обзиром на структуру и 
заступљеност музичко теоријских предмета. у контексту образо-
вног модела и специфичних стандарда датог програма, обављено 
је истраживање са циљем упознавања ставова и мишљења сту-
дената о компетенцијама које развија један од два модела студиј- 
ског програма и могућностима запошљавања. експлоративна 
студија обухватила је узорак од четрдесет четири студента за-
вршне године (опште) музичке педагогије филолошко-умет-
ничког факултета у крагујевцу, факултета уметности у нишу и 
музичке академије у источном сарајеву. у истраживању је ко-
ришћена метода теоријске анализе и синтезе и сервеј истражи-
вачки метод. резултати су показали да већина студената није у 
довољној мери информисана о компетенцијама које стиче и мо-
гућностима запошљавања, а да су стварни афинитети студената 
различити. закључци и импликације за праксу указују на неоп-
ходност темељнијег информисања студената о концепцији сту-
дијског програма (општа) музичка педагогија и потенцијалним 
могућностима запошљавања.

Кључне речи: музичка педагогија, наставни програм, компе-
тенције, афинитети, запошљавање.

потреба за перманентним развијањем нових модела изграђивања, 
проширивања и примене знања у оквиру болоњске концепције обра-
зовања, условила је модификације студијских програма оријентисаних 
према друштву знања (draker 1994). у друштву које учи истиче се да је 
способност за учење у функцији учења током читавог живота неопходна 

1 biljana.mandic@gmail.com
2 jelenasolfeggio@gmail.com

оригинални научни рад
78:378.6-057.875(497.11 kragujevac)
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за сналажење у условима брзих промена (mirkov 2008). редефинисање 
постојећих курикулума у значајној мери је иницирано померањем фоку-
са са наставног процеса на исходе учења и потребу да се унапреде ква-
литети учења за студенте (subotić 2011). различити аутори (Čitam, Čivers 
1996; domović 2006; stefanović 2013; sućiu, mata 2011) наводе компетен-
ције које се могу посматрати на више начина, сходно крајњем циљу ос-
пособљавања личности за одређену делатност, али и као компетенције 
стицане на различитим школским и ваншколским нивоима учења. ква-
лификацијски оквири који се формирају на крају студијског програма 
(опште) mузичке педагогије односе се на предметно специфичне ком-
петенције у оквиру којих се издвајају: персоналне компетенције (пона-
шање и реаговање), когнитивне компетенције (издвајање битног од не-
битног, вештина одабира информације), стручне компетенције (знање 
из струке), развојне компетенције (унапређење наставних процеса), рад-
но-акционе компетенције (деловање у пракси) и социјалне компетенције 
(разумевање међуљудских односа и тумачење групних емоција) (ledić, 
staničić, turk 2013; suzić 2005). компетенције свршених студената музич-
ке педагогије представљају комбинацију знања, разумевања, вештина и 
способности (Gerasimović, miškeljin 2009), али и разумевање и темељно 
владање стеченим знањима и повезивање знања из различитих области 
(Gutvajn, Đerić, luković 2011) у циљу обављања сложених музичкопеда-
гошких делатности. 

у србији и републици српској постоје два образовна модела сту-
дијског програма (општа) музичка педагогија на oсновним академ-
ским студијама. концепција студијских програма усмерена је ка фор-
мирању будућих професора и развоју њихових стручних компетенција 
за реализацију програмских садржаја из наставних предмета музичка 
култура и хор (школе за основно образовање и васпитање) и солфеђа 
и теорије музике (школе за основно музичко образовање). оба модела 
студијског програма подразумевају значајну улогу предмета методике 
наставе солфеђа и методике општег музичког образовања, који својом 
структуром развијају базичне компетенције за музичкопедагошки рад у 
школама оба типа.

значај првог и старијег образовног модела (nastavni planovi, 2013)3 
огледа се у образовању стручњака са компетенцијама за рад у две научне 
области: музичкoj педагогији и музичкoj теорији, по чијем завршетку се 
пружају могућности за наставак образовања на вишим нивоима студија 
из ових области. овако конципиран програм требало би да омогући си-
гурније запошљавање, јер ствара простор за предавање више наставних 
предмета. недостатак првог образовног модела огледа се у редукованој 
могућности похађања већег броја предмета дидактичке провенијенције 

3 први, старији образовни модел заступљен је на универзитету у крагујевцу (фило-
лошко-уметнички факултет), универзитету у нишу (факултет уметност) и уни-
верзитету у приштини (факултет уметности звечан). у републици српској на уни-
верзитету у источном сарајеву (музичка академија) и универзитету у Бањој Луци 
(академија умјетности).
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и његовој недовољној усаглашености са становишта две базичне методи-
ке које имају неједнаке статусе обавезног и изборног предмета4. други и 
новији образовни модел (dokumentacija za akreditaciju, 2009)5 последица 
је раздвајања некадашњег одсека за општу музичку педагогију факул-
тета музичке уметности у Београду (педагошко-теоријског усмерења), 
на одсек за музичку педагогију и одсек за музичку теорију. оваква 
структура студијског програма усмерена је на образовање стручњака са 
компетенцијама само из музичке педагогије, организовањем већег броја 
наставних предмета из подручја опште и музичке педагогије. одређени 
недостатак овог наставног плана огледају се у суженој проходности на 
даље нивое студија, али наставни план и програм омогућава темељније 
савладавање наставних садржаја из области музичке педагогије. 

евидентно је да проблеми приликом запошљавања свршених сту-
дената, било ког од два студијска модела, започињу окончањем основ-
них студија. иако по студијском програму стичу потребне стручне ком-
петенције за рад у основним музичким (prаvilnik, 2013, čl. 2, tač. 25.) и 
основним општеобразовним школама (pravilnik, 2013, čl. 3, tač. 5.), зва-
нично се не могу запослити нити у једној од њих без завршених мастер 
студија (zakon, 2013, čl. 8, st. 2, tač. 2.). у србији се на тржишту рада ови 
образовни профили запошљавају у складу са следећом ставком чл. 8, ст. 
3. истог закона: „изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем”.

разматрањем могућности прилагођавања система за образовање и 
обуку захтевима друштва заснованом на знању и потребама нивоа и ква-
литета запошљавања (evropska komisija, 2010), сагледавано је бројно стање 
основних и средњих школа у републици србији. према подацима минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (adresar ustanova) и увидом 
у бројност школа у градовима на чијим факултетима доминира старији 
образовни модел (ministarstvo prosvete; Vlada republike srpske) утврђена је 
већа вероватноћа запослења у општеобразовним школама и гимназијама 
него вероватноћа проналажења радног места у музичким школама.

овакво стање имплицирало је потребу да се на три факултета, 
сродна по образовном моделу на коме је заснован студијски програм 
(општа) музичка педагогија, а) сагледају мишљења и утврди степен ин-
формисаности о званичним професионалним компетенцијама које пру-
жа студијски програм; б) утврде склоности ка појединој групи предмета 
и в) сагледају мишљења о потенцијалним могућностима запошљавања у 
струци. значај овог истраживања огледа се у чињеници да у србији и ре-
публици српској до сада није спроведена нити једна научна студија која 

4 на факултету уметности у нишу методички предмети припадају групи обавезних 
предмета на трећој, а на четвртој години имају статус изборних предмета.

5 други, новији образовни модел заступљен је на универзитету уметности у Бео-
граду (факултет музичке уметности) и универзитету у новом саду (академија 
уметности).
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преиспитује информисаност студената о студијском програму (општа) 
музичка педагогија, у светлу стицања потребних компетенција и могућ-
ности запошљавања. у том контексту, разматрање примене резултата 
овог истраживања могло би утицати на будући развој овог студијског 
програма. 

МетОДОлОгија
циљ истраживања усмерен је на утврђивање начина на који студен-

ти опажају сопствене професионалне компетенције и могућности про-
налажења посла након завршених основних студија. конкретније, зада-
ци истраживања односили су се на:
а) сагледавање мишљења студената о стеченим професионалним ком-

петенцијама у оквиру одабраног студијског модела;

б) утврђивање компетентности за предавање различитих предмета;
в) процењивање склоности студената ка појединој групи предмета и
д) сагледавање мишљења студената о потенцијалним могућностима 

запошљавања.

  за потребе истраживања коришћена је метода теоријске анализе и 
синтезе и сервеј истраживачки метод. у извесној мери, истраживачки 
нацрт носи обележја корелационог истраживања заснивајући се на ком-
парацији и анализи сличности и разлика студијских програма. метода 
теоријске анализе и синтезе коришћена је у циљу проучавања, однос-
но анализе релевантних извора и синтезе теоријских чињеница битних 
за проблем истраживања. добијени налази, применом ове методе, ко-
ришћени су за интерпретацију података и извођење закључака. сервеј 
истраживачки метод изабран је због суштине истраживања. прикладан 
је за упознавање карактеристика педагошких појава на основу ставова 
испитаника и подразумева активно учешће испитаника у давању личних 
информација у природним, непромењеним условима. техникама ових 
метода прикупљени су подаци о ставовима студената у вези са позна-
вањем стечених компетенција које развија конкретан студијски програм.

од техника истраживања коришћено је анкетирање и скалирање. 
инструмент истраживања чинили су анкетни упитник са четрнаест пи-
тања – осам питања отвореног и шест питања комбинованог типа (ска-
лирање са коментаром) и скала процене. техником скалирања, на скали 
Ликертовог типа од 1 до 3, испитани су ставови студената о претход-
но наведеном циљу истраживања. техника анализе садржаја примење-
на је ради проучавања потребне литературе за теоријске поставке овог 
истраживања, а дескриптивна природа истраживачког нацрта при де-
финисању атрибута независних варијабли кроз следеће чиниоце: а) ре-
флексивност по питању стечених знања и умења; б) афинитети према 
појединим групама предмета или појединачним предметима; в) слично-
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сти и разлике између перспективе студената по окончању студија на три 
одабране високошколске институције и стања на тржишту рада.

зависну варијаблу представљају ставови и мишљења студената о 
компетенцијама које развија студијски програм и реалним могућнос-
тима запошљавања. пригодни узорак обухватио је четрдесет четири 
испитаника са три различита факултета завршне (четврте) године оас 
(опште) музичке педагогије. од укупног броја испитаника, деветнаест 
студената или 43% (9 женског и 10 мушког пола) студенти су филолош-
ко-уметничког факултета у крагујевцу, петнаест студената или 34% фа-
култета уметности у нишу (12 женског и 3 мушког пола) и десет сту-
дената или 23% музичке академије у источном сарајеву (6 женског и 
4 мушког пола). неуједначеност у односу на пол испитаника у корист 
женских субјеката је очекивана, јер се за музичку педагогију више опре-
дељују припаднице женског пола. 

прикупљање података обухватало је преглед два региона републи-
ке србије и један регион републике српске у трајању од априла до јуна 
месеца 2013. године. у склопу статистичке анализе коришћени су де-
скриптивни параметри који описују карактеристике узорка – фреквен-
ције и проценат. подаци истраживања у раду презентовани су процен-
туално. пре табеларног представљања резултата наведене су тврдње (ај-
теми), а њихови резултати приказани су графички и табеларно.

аналиЗа	и	интеРПРетаЦија	РеЗУлтата	иСтРаЖиВаЊа
сагледавање мишљења студената о професионалним 
компетенцијама

у циљу проверавања студентске информисаности о званичним ком-
петенцијама, постављена је следећа тврдња: по завршетку основних ака-
демских студија званично ћу стећи компетенције за бављење следећим 
пословима __________ (дописати). студенти су наводили од једног до 
девет потенцијалних радних места. резултати истраживања показују да 
се, како је и било очекивано, највише испитаника (70%) изјаснило компе-
тентним за радно место професора музичке културе у основној школи. 
али, како је то тек нешто више од две трећине укупног узорка, резултат 
се само условно може сматрати задовољавајућим јер је у питању основна 
професионална компетенција. да су студенти недовољно информисани 
о будућим професионалним компетенцијама,  указују одговори – про-
фесор теоријских предмета у средњој музичкој школи (по бројности 
рангиран другим местом) и професор музичке културе у средњошкол-
ском образовању (по бројности рангиран четвртим местом). резултати 
истраживања показали су да студенти из сва три универзитетска центра 
не истичу радно место професор музичке културе и професор солфеђа 
као свој највероватнији будући позив.

међу уверењима која указују на недовољну  информисаност студе-
ната, издваја се тврдња о компетенцији за предавање предмета из об-
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ласти музичке теорије, која је учесталија од уверења везаног за солфеђо 
и музичку културу. ипак, с обзиром на значај који се овој групи пред-
мета придаје у смислу великог броја часова (и ecп бодова), та врста од-
говора има своје утемељење у самом студијском програму. испитаници 
са факултета уметности у нишу најбоље су информисани, јер је само 
четвртина студената исказала нетачно уверење у компетенцију за преда-
вање предмета из области музичке теорије. 

графикон 1:нетачно уверење у компетенцију за предавање теоријских 
предмета у средњој музичкој школи

проверавајући информисаност о компетенцији за рад у средњем 
образовању, добијени резултати показују да се половина испитаника у 
источном сарајеву, потом четвртина у крагујевцу и сви студенти уни-
верзитета у нишу сматрају компетентним за рад у домену средњег обра-
зовања, што представља погрешно уверење, јер оас не оспособљавају 
студенте за средњошколски педагошки рад. 

у нишу и крагујевцу корелира тачно уверење у компетенцију за 
предавање упоредног клавира (до 60%). не искључује се могућност да 
је ово одраз реалног запошљавања у тим регионима. актуелни подза-
конски акти, према којима музички педагози предају упоредни клавир 
(pravilnik, 2012, čl. 2, st. 10, tač. 1.) наведено потврђују. у источном са-
рајеву нема таквих уверења.

званичну компетенцију руковођења хорским ансамблом наводи 
26% нишких и 10% сарајевских студената; ипак, нико од крагујевачких 
академаца није навео ове могућности. стварност указује да за обављање 
хорске делатности предност добијају професионални диригенти, али су 
музички педагози такође компетентни за рад са школским ансамблима.

у компетенцију за рад у медијима уверено је 10,5% крагујевачких и 
нешто више нишких академаца. у источном сарајеву студенти ову мо-
гућност нису разматрали, јер таква опција званично и не постоји у окви-
ру овог студијског програма.
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један студент у нишу (6%) навео је компетенцију за рад са пред- 
школском децом, а по један студент у источном сарајеву (6%) и крагује-
вцу (6%) сматрају да ће након завршених основних студија моћи да пре-
дају све музичке предмете.

графикон 2: уверења у званичне компетенције

добијени резултати указују да су студенти недовољно информиса-
ни о компетенцијама које стичу у оквиру одабраног студијског модела и 
да закључке формирају сходно расположивим искуствима базираним на 
увиду у тренутно стање у наставној пракси.

утврђивање компетентности за предавање различитих предмета
проверавање наредне варијабле било је усмерено на самопроцену 

компетентности за предавање групе предмета или појединачних пред-
мета. виши ниво процењивања самокритичности утемељен је на ем-
пиријским тврдњама да особе које своје професионалне компетенције 
позитивно оцењују имају више успеха у проналажењу одговарајућег за-
послења (Gutvajn i sar., 2011), у складу са чиме је формулисано питање: 
сматрам да бих био/била одличан професор (неког предмета), што до-
казују моје добре оцене из ___________.
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а) професор солфеђа
самопроцену за компетентност предавања предмета солфеђо нео-

пходно је било везати за две оцене: из солфеђа и одговарајуће методике. 
као одличног професора солфеђа себе доживљава 38% свих испитани-
ка. готово половина узорка је мање сигурна у ову компетенцију, док је 
процентуално најмање оних који сматрају да то нису (2%). најсигурнији 
у стечено знање јесу студенти факултета у нишу (54%), на студијском 
програму где је методика наставе солфеђа на четвртој години изборни 
предмет, док су своју сигурност са 37% презентовали студенти у кра-
гујевцу, а са 20% у источном сарајеву. 

б) професор музичке културе
нешто више од две трећине испитиваног узорка (68%) себе сматра 

одличним за рад на потенцијалном месту професора музичке културе 
у основној или професора музичке културе у средњој школи. највиши 
ниво сигурности показују резултати студената крагујевачког факултета 
(79%), затим нишког (73%), док је степен самокритичности нешто изра-
женији код студената музичке академије у источном сарајеву (50%). по-
даци се могу сматрати задовољавајућим.

а)                                                                    б)

графикон 3: самопроцена компетентности за предавање предмета солфеђо (а) 
и музичка култура (б)

в) професор теоријских предмета
интересантан је податак да готово 80% испитаника (чак 94% у кра-

гујевцу, 70% у источном сарајеву и 66% у нишу) сматра да би били од-
лични професори теоријских предмета у средњој музичкој школи, иако 
се на оас нису сусрели са методиком теоријске наставе. евидентно, 
студенти завршне године основних студија још увек немају формира-
но уверење о значају педагошких компетенција, већ сматрају да стручне 
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компетенције (у овом случају – знање теоријских предмета) имплицит-
но подразумевају и педагошке компетенције. 

г) компетенције за рад са хором
као будуће одличне хоровође себе види нешто мање од половине 

узорка (у нишу 53%, источном сарајеву 50%, у крагујевцу 42%) и то су 
задовољавајући резултати будући да је за рад са хорским ансамблима 
најкомпетентнији дипломирани студент одсека за дириговање.

упознавање начина на који студенти процењују стечена знања и 
вештине

у циљу процене сигурности у стечена знања и вештине из поје-
диначних предмета, испитаници су по критеријуму сигурности у сте-
чено знање/вештине рангирали од првог до трећег места три наставна 
предмета, бодујући првопласирани предмет са три, другопласирани са 
два и трећепласирани са једним бодом. укупни резултат за сва три фа-
култета приказан је у графикону:

графикон 4: сигурност студената свих  факултета у стечена знања и 
вештине из појединих предмета

предмети везани за основне компетенције – методику општег му-
зичког образовања, солфеђо и методику наставе солфеђа – не истичу 
се међу првим ни на једном од три факултета. у источном сарајеву на 
првом месту су музички облици; следе хармонија са хармонском ана-
лизом, методика општег музичког образовања и методика наставе 
солфеђа. у нишу је највећа стечена сигурност у хорско дириговање, 
хармонију са хармонском анализом, а затим у предмет солфеђо. на кра-
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гујевачком факултету доминира сигурност студената у знање из пред-
мета: хармоније са хармонском анализом, контрапункта, музичких 
облика и солфеђа. ови налази су донекле у корелацији с предоченим 
уверењима у званичне компетенције.

сигурност у знања и вештине константна је на предметима хар-
монија са хармонском анализом, солфеђо, методика општег музичког 
образовања и упоредни клавир, док се код других предмета примећују 
битније осцилације. хорско дириговање је: за нишке студенте најсигур-
нија вештина, крагујевачке скоро на последњем месту, док студенти у 
источном сарајеву овај предмет, који се похађа, не истичу. нешто мање 
варирање запажа се код музичких облика и методике наставе солфеђа. 

графикон 5: Константна сигурност у стечена знања из појединих предмета

релативно константна позиција наставног предмета методика 
општег музичког образовања донекле задовољава очекивања, међутим, 
нижи степен сигурности у знање и вештине из предмета методика на-
ставе солфеђа на два факултета имплицира ка одређеном виду реоргани-
зације (увођењем више наставних часова или применом нових техника 
учења). код предмета са осцилацијама сигурности у стечена знања (хор-
ског дириговања, музичких облика) намеће се закључак да установљену 
различитост добијених одговора испитаника условљавају сложеност на-
ставних садржаја, различити приступи и критеријуми наставника.
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графикон 6: предмети са осцилацијама сигурности у стечена знања из 
појединих предмета

процењивање склоности ка појединој групи предмета
приликом проверавања склоности према појединој групи предмета, 

испитаници су се опредељивали за: а) методичке предмете са солфеђом, 
б) теоријске предмете; в) опцију отвореног типа.

афинитети ка методичкој групи предмета са солфеђом, изједначени 
су са групом теоријских и других предмета, али се резултати на факул-
тетима појединачно разликују. 

група методичких предмета са солфеђом доминантнија је код сту-
дената факултета уметности у нишу, а слични одговори присутни су и 
међу студентима на музичкој академији у источном сарајеву. резултати 
показују да највише студената у крагујевцу преферира наставне садр-
жаје из теоријских предмета (63%), a 26% садржаје из методичке групе 
предмета са солфеђом. узрок је вероватно поново у степену сложености, 
те начину савладавања градива, приступу и критеријуму предметних 
наставника. насупрот њима, студенти у нишу (60%) и сарајеву (40%) 
исказали су склоност ка групи методичких предмета са солфеђом, док је 
предност групи теоријских предмета исказало 40% студената у нишу и 
33% студената у сарајеву.

евидентaн je део студената који има формирану свест о будућем 
педагошком позиву. други тип афинитета такође се може разумети, јер 
бављење музиком кроз извођаштво, или кроз аналитичко-синтетички 
приступ проучавања њене структуре теоријски, доприноси формирању 
осећаја о степену овладаности захтевима овакве проблематике, док пе-
дагошки аспекти, за ове академце, представљају још увек недовољно по-
знато, те самим тим недовољно сигурно поље рада.
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сагледавање мишљења студената о потенцијалним 
могућностима  запошљавања

студентима је понуђена могућност да заокруже једну или више оп-
ција у смислу претпоставке свог потенцијалног будућег запослења. при-
том, уочена је аналогија са тачним и нетачним уверењима везаним за 
компетенције, јер од укупног броја испитаника 32% верује да ће бити 
стално запослено као професори теоријских предмета, а затим следе ре-
алнији одговори – професор музичке културе и професор различитих 
предмета у музичкој школи. 

не охрабрује податак да је више испитаника који верују како ће 
њихов стални посао бити извођач популарне музике (6,81%), од испи-
таника са уверењем у стално запослење на месту професора солфеђа 
(4,54%). ови одговори углавном су разумљиви имајући у виду чињенице 
да тренутно, у наставној пракси, доминирају млађи наставни кадрови. 
међу нишким студентима, који имају велико самопоуздање по питању 
сопствене компетентности за предавање солфеђа, нема ниједног с прет-
поставком да ће добити овај посао, што је вероватно одраз тренутног 
стања у овом региону. неочекиван је резултат да у крагујевцу само један 
од деветнаест испитаника верује да ће бити професор солфеђа. вероват-
ноћа запослења музичких педагога на месту професора солфеђа већа је 
него вероватноћа запослења као професора теоријских предмета, јер 
предмет има статус обавезног за све ученике, док се теоријски предмети 
похађају тек од средње школе. 

стиче се утисак да студенти не поседују свест о чињеници да за пре-
давање теоријске групе предмета предност приликом запошљавања об-
ично добијају други профили музичара, уколико се појаве на конкурсу 
за радно место (дипломирани композитори, диригенти, музиколози и 
етномузиколози).

узимајући у обзир афинитете према теоријској или методичкој гру-
пи предмета са солфеђом, као и потребу образовања кадрова за све на-
ставне предмете које могу предавати, проверавано је да ли би незапосле-
ни студенти прихватили пословну понуду и предавали предмет који не 
преферирају. добијени налази упућују да би око три четвртине (74,6%) 
студената – (60% у нишу, 74% у крагујевцу и 90% у источном сарајеву), 
сигурно прихватило понуђени посао, иако предност дају другој групи 
предмета. овај налаз потврђује чињеницу да је у интересу система обра-
зовања циљ студијског програма усмерен да перманентно оспособљава 
студенте за све предмете које у перспективи могу предавати, а јасно фор-
мирана свест о будућем послу као егзистенцији налаже потребу едуко-
вања студената за све потенцијалне радне улоге.

испитујући мишљење о потребном реалном временском периоду за 
проналажење (првог) посла у струци, показало се да 10% студената кра-
гујевачког факултета верује да ће добити посао у року од шест месеци од 
завршетка студија, 43% студената сматра да је потребан период од шест 
месеци до годину дана, док 47% студената ипак верује да ће проћи једна 
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или више година. према подацима националне службе за запошљавање 
у крагујевцу, у овом региону је у јулу 2014. године запослених музич-
ких педагога са завршеним оас било осморо, док је њихових колега 
са завршеним мастер академским студијама – петоро. имајући у виду 
чињеницу да је у србији велики постотак незапосленог радно способног 
становништа (укључујући и музичаре различитих профила), овај резул-
тат показује природни младалачки оптимизам. један студент (6%) фа-
култета уметности у нишу сматра да је за проналажење посла у струци 
потребно време од шест месеци до једне године. проценат од 73% испи-
таника изјаснио се да то оптимално време представља више од годину 
дана, а скоро петина студената (21%) има негативна очекивања и сматра 
да се то никада неће догодити. оваква процена изгледа прилично реа-
листично јер је, према интерним подацима националне службе за запо-
шљавање у овом региону, у јулу 2014. године било двадесет пет незапос-
лених музичких педагога с окончаним основним студијама (и ниједан са 
завршеним мастер академским студијама). преовладавање уверења да је 
посао у струци тешко наћи корелира са налазима истраживања у коме 
су узорак чинили студенти педагогије на филозофском факултету у Бе-
ограду (Gutvajn i sar., 2011).

највиши степен оптимизма исказали су студенти музичке акаде-
мије у источном сарајеву, где 40% академаца сматра да ће им за запо-
шљавање бити потребно мање од шест месеци, 50% до годину дана, а 
10% да ће запослење добити након годину дана. ови резултати у скла-
ду су са подацима за читаву сарајевско-романијску регију, где јула 2014. 
није било нити једног незапосленог музичког педагога.

процењујући критеријуме на основу којих кандидати добијају пред-
ност приликом запошљавања, 70% целокупног узорка сматра да је пре-
судно само познанство са послодавцем. осамнаест одсто (18%) испита-
них студената изјаснило се да је комбинација те околности и постојања 
високих оцена највалиднији аргумент за радно место. неколико студе-
ната је дописало одлике кандидата који добијају предност приликом за-
пошљавања – припадност политичкој партији и новац, чиме се посто-
так испитаника са ставом да знање и вештине нису мерило послодаваца 
повећао на 77%. тек је један од четрдесет четири анкетирана студента 
мишљења да су ипак пресудне само високе оцене. мишљења из југоис-
точне и централне србије и републике српске готово су идентична. 

међу додатним коментарима издвајају се:
треба радити на томе да се приликом запошљавања више цени не-

чије знање, успех, вештине и друго, а не познанство и родбинске везе са 
послодавцем.

свиђају ми се питања, јер обухватају управо оне ствари и проблеме 
са којима се сусрећу млади музичари који су управо завршили факултет.
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ЗаКЉУЧаК
упоређивање резултата истраживања у три српска универзитетска 

центра показало је постојање различитости и подударности у афините-
тима, знањима и очекивањима студената везаним за компетенције и по-
тенцијално запошљавање. студенти завршне године основних академ-
ских студија нису довољно информисани о примарним компетенцијама 
које развија студијски програм (општа) музичка педагогија и чињенице 
да се након мастер академских студија стичу шире компетенције које 
олакшавају запошљавање.

у друштву у којем готово ендемски постоји велики раскорак између 
практичне политике и законске регулативе, с једне, и праксе, с друге 
стране (stanković 2011), уочена некохерентност између захтева на висо-
кошколским установама и простора за потенцијално запошљавање у 
општеобразовним и школама за основно музичко образовање не изне-
нађује, већ намеће потребу за побољшање образовног модела (општа) 
музичка педагогија усаглашавањем статуса обавезних методичких 
предмета на четвртој години оас повећањем броја часова предмета који 
доносе примарне педагошке компетенције. такав закључак налази своје 
упориште у закону о раду (zakon, 2015, čl. 26, st. 1.), закону о основама 
система образовања и васпитања (zakon, 2013, čl. 8, st. 2.) и правилнику 
о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос (pravilnik, 
2014, čl. 10, st. 3.), који не препознају особености појединих студијских 
програма и немају увид у структуре предмета и њихову неједнаку сло-
женост на различитим факултетима. законско мерило за аплицирање 
на радно место представља стечени академски назив теоретичар умет-
ности – музички педагог, односно дипломирани музички умјетник – 
педагог (у републици српској), уз сагледавање стручних и педагошких 
квалитета кандидата.

подједнаким припремањем за више радних улога и омогућавањем 
веће флексибилности у случају промене радног места студијски програм 
(општа) музичка педагогија перманентно даје доприносе актуелном 
друштву знања. осавремењивање овог образовног модела тренутно је 
неопходно спроводити изменама наставног плана и програма и бројем 
часова према предметима који доносе примарне компетенције. темељ-
није реформисање образовног модела изискује ново истраживање, чији 
би узорак чинили радно ангажовани професори (опште) музичке педа-
гогије. студија би утврдила обим вештина и знања потребнијих за цело-
витији рад у наставној пракси и (не)довољан степен њихове усвојености 
на студијама.
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The STuDY PrograMMe of (generaL) MuSicaL 
PeDagogY: beTween The STuDenTS’  

ProSPecTS anD reaLiTY
Summary

unequal presence of two models of the study programme of (General) musical pedagogy 
at the bachelor studies in serbia and the republic of srpska calls for an analysis of function-
ality in terms of their structures and the prevalence of musical theory in the curriculum. in 
the context of the educational model and the specific standards of the given programme, a 
research has been done with the goal of getting acquainted with the attitudes and opinions 
of students about the competencies which are developed by one of the two study programmes 
and the employment options. The research has included 44 students of the final year of the 
(General) musical pedagogy of the faculty of philology and arts in kragujevac, the art fac-
ulty in niš and the musical academy in the east sarajevo. The results have shown that most 
students are insufficiently aware of the competencies they will acquire and their employment 
options, while their affinities are diverse. The results indicate that it is necessary to thoroughly 
inform students about the concepts of their study programmes and the subsequent options at 
the job market.

Keywords: musical pedagogy, study programme, competencies, affinities, employment
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ViZueLiZaciJa PoLiTiKe PoSreDSTVoM 
arhiTeKTure SPeKTaKLa 

u ovom radu tretira se pitanje uticaja politike, društvene moći i 
kapitala u okvirima arhitektonske prakse, zasnovane na transformaciji 
prirode u veštački svet kulture, proizvodnje i potrošnje. zatim potvr-
đivanje društvene i političke moći putem pojma i fenomena spekta-
kla. politika i spektakl vizuelizovani unutar specifičnih društvenih, 
kulturalnih ili umetničkih konteksta. objekti ekološke arhitekture sa-
gledani kao materijalizacija spektakla analizirani su na primeru arhi-
tektonsko-urbanističkog projekta „Gardens by the Bay” u singapuru, 
arhitekte Vilkinsona ejera (Wilkinson eyer), sagledani kroz prizmu 
potrošačke populacije u kontekstu društvene produkcije u doba teh-
noestetike. osnovna teza rada zasniva se na realizaciji arhitektonskog 
objekta i njegovog usklađivanja sa životnom sredinom, odnosima sa 
prirodom, ekološkim i zakonitostima veštačkog sveta kulture, virtuel-
nog i sajber prostora. utvrđivanja i lociranja moći posredstvom repre-
zantacije arhitektonskog objekta koji obezbeđuje uspostavljanje identi-
fikacije pripadnosti, vrednosti, stavova i oblika prepoznavanja unutar 
jednog političkog, društvenog ili kulturalnog poretka.

Ključne reči: arhitektura, ekološka arhitektura, politika, spektakl

1. Arhitektura, politika i spektakl
1.1. Odnos arhitekture i politike

korišćenje arhitekture u političke svrhe egzistira od najstarijih institucija 
vlasti. od Vitruvija do danas, vlada uverenje da građevine, neposredno kon-
taktiraju sa publikom, izražavajući, osim umetničkih preokupacija, određena 
politička opredeljenja. u odnosu na druge umetnosti, arhitektura ostvaruje 
najveći i najneposredniji uticaj na čoveka. arhitektonski objekti, pored izra-
žavanja stavova ljudi koji su ih napravili i onih za koje su sagrađeni, aktivno 
oblikuju ljudsko mišljenje. zapravo, neku pojedinačnu stvar možemo razu-
meti tek ako je stavimo u širi kontekst, u ovom slučaju arhitektonski objekat 
smeštamo u arhitekturu grada. prateći uporedo razvoj političke ekonomije i 
grada kao otelotvorenja moći, možemo reći da je istorija arhitekture isto što i 
arhitektura vladajuće klase. teoretičari marksističke orijentacije su ukazivali 
na socijalno, političko i klasno značenje određenih arhitektonskih sklopova, 

1 d.dimkovic@gmail.com 
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shvatajući ih kao kondezovane slike postojeće društvene stvarnosti (kadijević 
1998: 54). zvanična državna ili kontrolisana arhitektura, uvek je, u većoj ili 
manjoj meri, reprezentovala važeće društveno ustrojstvo. 

u modernoj epohi određenu vrstu propagandističke arhitekture su „le-
galizovali” francuski teoretičari osamnaestog veka, proklamujući načelo da 
arhitektura deluje na posmatrača kao da mu se obraća, odnosno da ona govori 
(„architecture parlante”). postavljene su osnove programa retoričke arhitek-
ture koja komunicira ne samo sa kulturnom i političkom elitom, već i sa naj-
širim slojevima stanovništva. taj proces evoluirao je u epohi masovne kulture 
druge polovine devetnaestog veka, a institucionalno i instrumentalno kul-
minirao u zemljama totalitarnog uređenja u periodu između dva svetska rata 
(kadijević 1998: 65). u nacističkoj nemačkoj težilo se arhitekturi saglasnoj 
ideološkim ciljevima države, nesamostalnoj i propagandističkoj, uprošćenoj 
i šablonski reproduktivnoj. Graditeljstvo je moralo da odražava sliku hiljadu-
godišnjeg rajha, da otelotvorava njegovu veličinu i snagu. stvorena je arhitek-
tura dualističkog sadržaja, deklarativno okrenuta savremenosti i budućnosti, 
a formalno i strukturalno bazirana na principima prošlosti. novi klasicizam 
u hipertrofiranom obliku, potenciran je i zbog pragmatičnog demagoškog sta-
va da oslanjanje na antička grčko-rimska dela izjednačava umetnost trećeg 
rajha sa vremenom nemačkog paganstva, izvornom epohom konstituisanja 
germanske nacije (kadijević 1998: 82). upotreba arhitekture u političke i de-
magoške svrhe je veština stara gotovo koliko i ona sama. zavisnost arhitekture 
i arhitekata od centara političke i finansijske moći, ukusa investitora i opšteg 
kulturnog konteksta u pojedinom istorijskom trenutku i društvu uticao je da 
proboj novih ideja i vizija bude sporiji nego u drugim umetničkim disciplina-
ma. pod totalitarnim režimima zaboravljena su mnoga njena značenja, dok 
su druga bila funkcionalizovana. težnja režima da gradi oblike koji će repre-
zentovati političku ideologiju uzrokovala je rigidan odnos prema drugačijem, 
sputavala razvoj individualnog nazora i slobodnih ideja, određujući granice 
prostora u kome se umetnost pa i arhitektura mogu izražavati. 

problematika i odnos politike  iz ugla  nove kritičke teorije može se sa-
gledati i u radu Žaka ransijera (jacques ranciere), zasnovanom uglavnom na 
razmatranju odnosa politike i estetike. ransijer tvrdi da „nelagoda” i ogorče-
nje u savremenoj estetici potiču od dve vrste odnosa: s jedne strane, od skan-
dala umetnosti koja je, kao svoje forme i na svoje mesto, prihvatila svakojake 
potrošne objekte i slike profanog života; a sa druge strane, od preterane i vizi-
onarske estetičke revolucije, koja bi da forme umetnosti rastoči u forme novog 
života (ransijer 2004: 13–15). ransijer svoju teoriju gradi na pretpostavci da 
su estetika i politika u osnovi sinonimne. zapravo, želi da kaže da  estetiku ne 
treba razumeti kao sredstvo kojim određena ideologija sprovodi svoje politič-
ke borbe, nego kao neposredan teren političke borbe. dok, po rečima Borisa 
Grojsa (Boris Groys), umetnost tj. estetika današnjice nije suma konkretnih 
stvari, već topologija simboličkih prostora u koji su integrisani kako tradicio-
nalni umetnički predmeti tako i simboli konkretnog istorijskog društva, kul-
ture i politike. drugim rečima, umetnost današnjice radi sa izmeštenim trago-
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vima kulture. Grojsov pristup tako pripada tezi „o umetnosti u doba kulture”, 
jer tradicionalne pristupe istorije umetnosti zamenjuje terminima vizuelnih 
studija i kulturalne arheologije. tačnije, ovde možemo govoriti o nadolazećoj 
epohi u kojoj je neophodno da se čovek suoči sa posledicama kapitalističke 
ideologije pomoću koje se konstruiše ekološka arhitektura spektakla, veštačka 
realnost naspram direktnog iskustva, poznavanja i življenja u prirodi. ova-
kvim arhitektonskim kompleksima realizuju se prostori bez organske poveza-
nosti, bez mogućnosti identifikacije korisnika sa samim objektom, a vidljiv je 
izostanak i društvene relacije kao i veza između ovih činioca.

mnogi režimi su koristili umetnost u propagandne svrhe, svesno kori-
steći umetnost u oblikovanju svesti široke populacije. samim tim politika je 
sastavni deo estetike kao što je svaki vid umetnosti politizovan, što dovodi 
do neizbežne povezanosti ova dva pojma. u ovakvom uzajamnom odnosu 
politike i estetike umetnik je u obavezi da prezentuje sadržaje, predmete, na-
rative i prostore koji predstavljaju vizuelizaciju političke moći i kapitala. Žak 
ransijer u tekstu Emancipovani Gledalac, ukazuje na problematiku gledaoca 
koji je smešten u centar rasprave odnosa umetnosti i politike. „Biti gledalac je 
loša stvar iz dva razloga.  pre svega, gledati je suprotno od znati. Gledalac se 
nalazi naspram neke pojave, ne poznajući njen proces proizvodnje niti stvar-
nosti koja stoji iza nje. drugo, posmatranje je suprotno delovanju. Gledalac 
ostaje nepokretan na svom mestu, pasivan. Biti gledalac znači istovremeno 
biti razdvojen od sposobnosti saznanja i od mogućnosti delovanja” (ransi-
jer, 2010). zapravo, određena umetnička dela obezbeđuju narativni koncept 
dovoljno poznat širokoj publici i omogućavaju lako iščitavanje, dok sa druge 
strane veliki broj dela zahteva aktivno angažovanje gledaoca i rad na razume-
vanju prezentovane estetike.

1.2. Ekološka arhitektura i spektakl
u arhitektonskoj praksi možemo razlikovati tri različita koncepta ekolo- 

ške umetnosti: (1) kasni modernistički koncept ekološke umetnosti utemeljen 
na neokonstruktivističkim kibernetičkim eksperimentima; (2) postavangar-
dni koncept ekološke umetnosti utemeljen na kritici modernističkog pro-
jekta transformacije prirode u veštački svet kulture, proizvodnje i potrošnje; 
(3) postmodernistički tehnoestetički rad s virtuelnim ili sajber prostorima 
(Šuvaković 2011: 271). ekologija kao nauka bavi se životnim procesima, trans- 
formacijama energije i utilitarnom organizacijom makroambijenta prirode. 
povezivanjem prirode i ambijentalnih situacija sa veštačkim tehnološkim si-
stemima dovodi se do stvaranja utopijskog i kibernetičkog okruženja. neo-
konstruktivisti smatraju da je spoj prirodnog i veštačkog u dinamički sistem 
umetničkog dela zapravo krajnji domet estetske sinteze cikličnih i razvojnih 
prirodnih procesa života, umetnosti i kulture, uspostavljajući povratne spre-
ge između prirodnog procesa i veštačkog ambijenta. postavangardni ekološki 
koncept se javlja kao kritika modernističkog projekta transformacije prirode 
u veštački svet kulture, proizvodnje i potrošnje. tokom 70-ih godina dolazi do 
osnivanja ekoloških pokreta čija se ideologija temelji na zaštiti životne sredine, 
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suzbijanju tehnološke ekspanzije i uspostavljanju njihovog uzajamnog sklada. 
ekološki pokret se vodi idejom povratka prirodi, religijskom i mitskom skladu 
prirode i čoveka, kao i kritikom kapitalizma i potrošačkog društva. postmo-
dernistički tehnoestetički koncept je možda najadekvatniji za sagledavanje ar-
hitekture zelenog kompleksa u singapuru, kao konkretnog uzorka i produkta 
industrijske visoke tehnologije i timskog rada umetnika i  tehničara. tehno-
estetički  koncept  se  zasniva na  uverenju da je celokupna priroda uvedena u 
kibernetički i veštački prostor kao ekološki ambijentalni sistem koji svet pre-
obražava u scenu ili predstavu spektakla. ekološka arhitektura u ovom kon-
tekstu predstavlja ospoljavanje, prezentovanje i vizuelizaciju društvene moći, 
identiteta i kapitala, odnosno kada u jednom društvu neki njegov segment ili 
celina društvenog života postane čulno prepoznatljiva, vidi se, čuje se, može 
se dotaći, ona kao takva reprezentuje spektakl.

spektaklom se naziva ospoljavanje ili prezentovanje, odnosno pokaznost 
ili vizuelizacija društvene moći, identiteta ili kapitala (Šuvaković 2010: 485). 
spektakl se može objasniti kao čulno predočivi i opaženi događaj u kome aku-
mulacije ekonomske i/ili političke moći, odnosno samog života, postaju čulno 
prezentovane u organizaciji i izvođenju javnog i privatnog, radnog i slobod-
nog, vremena življenja građana u kapitalističkim društvima (Šuvaković  2010: 
485). u kapitalističkom i potrošačkom društvu današnjice, svaki segment, od 
proizvodnje preko razmene do potrošnje, ekonomije, obrazovanja, trgovine, 
izložbe, arhitekture, filma, televizije, postaje spektakl. konzument se suočava 
sa potrošnjom kao poželjnim oblikom identifikacije, koju ne prepoznaje i ne 
vidi kao društvenu, ekonomsku ili političku, već kao estetsku. ovakva vrsta 
identifikacije ne predstavlja samo puko uspostavljanje identiteta sa imaginar-
nim uzorkom već se doživljaji veštačkog sveta posredstvom države i institucija 
nude, sa dozom zavođenja kao nova priroda. u ovakvom odnosu dolazimo do 
već pomenute problematike odnosa gledaoca i dela. Gledalac je angažovan ne 
samo u pravcu promišljanja već i njegove imaginacije i fantazije. posmatraču 
se dopušta veliki nivo slobode da sam odluči na koji će način dalje integrisati 
priču. ransijer smatra da je gledalac pod uticajem i fascinacijom spektakla 
izgubio moć kritičkog rasuđivanja. „Gledaoca treba otrgnuti od zatupljivanja 
svojstvenog blentavcu fasciniranog pojavom i obuzetog empatijom koja ga 
tera da se identifikuje sa licima na sceni. njemu ćemo dakle prikazati spektakl 
čudnog, neobičnog, enigmu, čiji će smisao sam da istražuje. time ćemo ga 
naterati da iz statusa pasivnog posmatrača pređe u status anketara ili naučnog 
eksperimentatora koji zapaža fenomene i traga za njihovim uzrocima. ili ćemo 
mu ponuditi dilemu za primer, sličnu onoj koju pred sebe stavljaju ljudi uklju-
čeni u odluku akcije. time ćemo doprineti  izoštravanju njegovog vlastitog 
smisla za procenu razloga, rasprava i krajnjeg izbora” (ransijer  2010: 15). 

prema Bodrijaru (jean Baudrillard), prikazivanje i proizvodnja fikcije pu-
tem jezika, semiologije ili medija na mestu i u trenutku očekivanja pojavno-
sti realne situacije predstavlja pojam simulacije, dok je simulakrum predstava 
proizvedena simulacijom (Šuvaković 2011: 95). Bodrijarova teorija polazi od 
teze o otuđenosti, trijumfu i totalitarizaciji društva spektakla. simulakrum 
obeležava potpuno osamostaljivanje znakova u odnosu na stvarnost, označite-
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lja u odnosu na označeno, stvarajući svet kopija bez originala i realnost stvar-
niju od stvarne (Bodrijar 2008: 23). arhitektonsko-urbanistički kompleks u 
singapuru, Gardens by the Bay, arhitekte Vilkinsona ejera je zapravo savršen 
model za analizu svih vrsta isprepletenih simulakruma. arhitektura iluzija 
i fantazma predstavljena kao uzrok poslovnog uspeha. prostor projektovan 
za regeneraciju imaginarnog, arhitektura u službi fabrike za obradu otpada, 
reciklaže i život nove nadstvarne civilizacije. ovakvim arhitektonskim sklo-
pom dodajemo još jednu dimenziju dekonstruktivističkoj arhitekturi. de-
konstruktivističko arhitektonsko delo se ukazuje kao otvorena višemedijska 
intertekstualna proizvodnja potencionalnog životnog sveta kao složene mape 
nekonzistentnih i decentriranih fragmenata, citata, uzoraka  ili  simulakruma 
(Šuvaković 2011: 96).  arhitektura dekonstruktivizma zasniva se na brisanju 
granica između arhitektonskog i skulptorskog. uvođenjem ekologije u proces 
izvođenja dekonstruktivističkog arhitektonskog dela kao rezultat dobijamo 
veštački organizam, kiborg. kiborg je veštački regulisan sistem uspostavljen 
između biološkog organizma i elektronsko-mehaničkog sistema. Granica iz-
među mašine i organizma je relativizovana, spoj biološkog i elektronskog je 
zapravo spoj u fizičkom i virtuelnom prostoru. u svojoj postmodernističkoj 
teoriji kibernetike Bodrijar govori o prostoru regulisanom između kompjutera 
i biološkog sistema, virtuelnom prostoru (cyber space). ta teorija je estetička, a 
kibernetički sistemi posmatrani su kao mediji masovne kulture.

2. VIZUELIZACIJA ArhITEKTUrE SPEKTAKLA
2.1. Gardens by the Bay

arhitektonski kompleks Gardens by the Bay slobodno možemo nazvati 
sajber prostorom, realizovanom biološko-elektronskom kiborg arhitekturom 
kao fenomenom spektakla. ovaj reprezentativni kompleks predstavlja spek-
takl kao biotehnologiju, arhitektonsku mašinu kao oprostoreni identitet no-
vog kapitalističkog društva spektakla. Vodeći projekti ekološke arhitekture, u 
poslednjih par decenija realizovani su u tehnološki najrazvijenijim zemljama 
dalekog istoka. japan, makao, tajland, kina, južna koreja, singapur, pred-
stavljaju vodeće sile u razvoju i inovacijama svetske privrede. zvaničnici grada 
singapura su 2006. godine raspisali internacionalni konkurs za uređenje veli-
ke zelene površine blizu veštačkog jezera, na obali grada. u jezero se ulivaju i 
dve reke: singapurska i reka kaplang. jedan od glavnih projektantskih zahteva 
u konkursu je bio prečišćavanje i akumuliranje slatke vode za stanovništvo, 
na što prirodniji način i sa što većom samoodrživošću. naravno, ideja vodilja 
i jedna od najbitnijih je bila korišćenje parka kao važne turističke atrakcije. 
kapital i moć zahtevaju svoj izgled, ako je moguće što spektakularniji. arhi-
tekta Vilkinson ejer svojim projektom obezbeđuje vizuelizaciju takvog zahte-
va, koji će omogućiti prezentovanje društvene i političke moći i pokretljivosti 
kapitala. realizovan je urbanistički projekat u službi instrumenta kulturalne 
industrije koja je sastavni deo svakodnevnog života lokalnog stanovništva i 
turista. zamišljen kao mesto spiritualne relaksacije i vraćanja mentalnog mira 
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i harmonije, park je podeljen u nekoliko edukativnih celina koje se međusob-
no prožimaju. delovi parka su dizajnirani kao posebne atrakcije u koje je su-
blimirana međusobna održivost i interaktivnost. u ovu grupu spada veštačko 
super drveće visoko 25–50 metara. na vrhovima  simuliranih  krošnji postav-
ljene su solarne ploče koje akumuliraju i skladište sunčevu energiju da bi je 
po potrebi distribuirale za potrebe parka. kolektori za kišnicu skupljaju vodu, 
u čeličnom ramu super drveća posađeno je različito bilje, a u celom parku 
preko 162.900 vrsta bilja. kompjuterskim programom obezbeđeni su brojni 
svetlosni, audio i vizuelni efekti a visećim mostom je drveće međusobno pove-
zano. ovaj imaginarni svet i mnoštvo prisutnih mehanizama magnetski pri-
vlači masu u već pripremljen scenario kretanja. neverovatno je koliko analiza 
ovakvog projekta upućuje na Bodrijarovu ideološku analizu diznilenda, gde 
ideološka osnova služi kao pokriće jednoj simulaciji treće vrste. ne radi se više 
o nekoj lažnoj predstavi stvarnosti (ideologiji), radi se o prikrivanju da stvarno 
nije stvarno, dakle, o spasavanju principa stvarnosti (Bodrijar 1991: 85). „lju-
di se više ne gledaju, ali za to postoje instituti. Više se ne dodiruju, ali postoji 
kontaktoterapija. Više ne hodaju, ali se bave trčanjem, džogingom itd. svugde 
se prerađuju, obnavljaju izgubljene funkcije, ili izgubljeno telo, ili izgubljena 
društvenost, ili izgubljeni ukus za jelo. ponovo se izmišlja oskudica, askeza, 
nestala divlja prirodnost: natural food, health food, yoga” (Bodrijar 1991: 
84–86). ono o čemu Bodrijar govori jeste da tržišna ekonomija a ne priroda 
dovodi do nestašice i mentalne katastrofe. posredstvom ekologije, energetske 
krize i kritike kapitala, manifestacijom arhitektonskog objekta omogućeni su 
demonstracija i potvrđivanje političke moći. rem kolhas (rem koolhaas) u 
svom eseju Generički grad (Generic city) govori o nadolazećoj epohi u kojoj 
čovek počinje da se suočava sa posledicama kapitalističke ideologije konstru-
isanja veštačke realnosti naspram direktnog iskustva i mita življenja u priro-
di. reč je o prostorima bez organske povezanosti u kojima nema mogućnosti 
identifikacije niti društvene relacije a ni njihove međusobne veze. u gradu 
spektakla telo je pasivni korisnik a ne protagonista.

frederik džejmson (frederic jameson) takođe razmatra problematiku 
menjanja gradskog prostora. džejmson tvrdi da mi kao realizatori tog no-
vog prostora ne idemo u korak sa ovom novom evolucijom. zapravo mi ne 
posedujemo perceptivni aparat koji bi nam omogućio da pratimo ovaj novi 
hiperprostor. kompleks u singapuru predstavlja totalitarni prostor koji nije 
deo grada već njegov ekvivalent. sastavni deo kompleksa su dve staklene bašte 
napravljene u vidu kupola bez ijednog  potpornog stuba, popularno nazvane 
„flover dome” i „cloud forest”. Cvetna bašta je osmišljena kao zbirka biljaka 
aridnih staništa kao što su mediteran, jugozapadna australija, južna afrika. 
Šuma oblaka je sušta suprotnost, u njoj je prikazan dijapazon vlažnih ekosi-
stema, počevši od tropskih staništa pa sve do vegetacije prisutne na visini od 
2000 metara nadmorske visine. sve to je smešteno na spratnoj konstrukciji 
visine 35 metara sa koje se kaskadno spušta staza za pešačenje. spratovi su 
tako postavljeni da se šetnjom po stazi mogu obići svi biotoli (spratovi) od 
najnižih do najviših. kako bi se upotpunio ovaj spektakularni prizor, sa vrha 
konstruktivnog sklopa ponire vodopad do samog dna koji ujedno i obezbe-
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đuje pogodne vlažne uslove za biljne vrste u ovom stakleniku. „Vrt nasleđa” 
(Heritage garden) je poseban deo parka u kome su posađene sve autohtone 
biljne vrste ostrva singapur. tematika ovog kompleksa je zamišljena kao edu-
kativna celina o povezanosti flore ostrva i svih triju etničkih grupa koje čine 
stanovništvo singapura: malezijska, kineska i indijska. da li bi ovakva temat-
ska konstrukcija trebalo da predstavlja jedan istorijski narativ ili identifika-
ciju subjekta sa sopstvenim tradicionalnim i nacionalnim vrednostima? za 
razumevanje ovakve narativne strukturalne predstave nije dovoljno poznava-
nje njenog izgleda i predstavljene scene, već je potrebno poznavati spoljašne 
tradicionalno-istorijske reference koje bi dale smisao ovom narativnom toku. 
ili bi se ovakav način vizuelizacije mogao nazvati simulacijom koja je citatna 
i kolažno montirana simulacija oblika prikazivanja naracije. ovakva naracija 
je dekonstrukcija klasičnih narativnih modela. predstavljen je jedan haotični 
skup, tekstualni kolaž tragova subjektivnog i civilizacijskog sećanja. na ova-
kav način živimo u svetu koji čudno liči na svoj original, stvari su u njemu 
zamenjene po sopstvenom scenariju. zapravo ovakvim simuliranim ambijen-
tom vraćanja tradicionalnih narativa dobijamo još jednu obmanu kao da se 
ništa nije dogodilo i uživamo u retrospektivnoj halucinaciji. ukoliko je subje-
kat zaista izgubio svoju aktivnu sposobnost da se višestruko širi kroz vreme i 
da svoju prošlost i budućnost organizuje u koherentno iskustvo, zaista je teško 
uočiti na koji način njegovo stvaranje može rezultirati ičim drugim osim „go-
milom fragmenata” i praksom čije su glavne odlike heterogenost i fragmen-
tarnost (džejmson 2008: 507–508).

2.2. Zaključna razmatranja
razmatranje problematike spektakla može predstavljati vid rasprave 

oblika vidljivosti, tj. predočivosti za čulo unutar specifičnog društvenog, kul-
turalnog ili umetničkog konteksta. po Gi deboru (Guy debord), spektakl je u 
kapitalističkom društvu kapital u stupnju akumulacije u kojem on postaje sli-
ka. odnos umetnosti, politike i spektakla ne možemo više posmatrati kao ne-
zavisne celine u kontekstu arhitektonske prakse, već kao komleksno povezane 
pojmove. politika u kontekstu arhitekture i arhitekture spektakla je vid dela 
koje se odnosi na orijentaciju, pozicioniranje u društvu i ka njegovoj strukturi 
i distribuciji moći. frederik džejmson naglašava da mi sami zapravo ne može-
mo da ispratimo napredak evolucije. konstantna promena objekta ne znači da 
je ekvivalentno povezana sa promenom subjekta. pretpostavlja se da je ovakav 
način realizacije arhitektonskog kompleksa u singapuru nametnut iz težnje za 
totalnim prostorom, kompletnim svetom unutar sebe, minijaturnim gradom. 
ovakav projekat nije u suštini ni osmišljen kao deo koji pripada gradskom jez-
gru, već kao njegov ekvivalent i zamena. kako bi se čovek prilagodio ovakvoj 
arhitekturi bilo bi neophodno prihvatanje i svođenje života na niz funkcija po 
unapred određenoj racionalnoj šemi.  posetilac je više nego zbunjen doživlja-
jem kompletnog prostora, nepostojanjem volumena niti bilo kog oblika koji 
bi mu se mogao pripisati. ipak ta praznina u potpunosti je ispunjena kreta-
njem i neprekidnom aktivnošću. u većini slučajeva publika biva uskraćena za 
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prepoznavanje i pravilno kontekstualizovanje određenih istorijskih citata, što 
dovodi do potpune konfuzije u percepciji posmatrača ili konzumenta, koji su 
prinuđeni da ih sami protumače. možemo se složiti sa pretpostavkama fre-
derika džejmsona da postojanje ovakvog hiperprostora uspešno prevazilazi 
mogućnosti čovekovog tela da sebi pronađe mesto i da na osnovu te spoznaje 
odredi svoj položaj u spoljnjem svetu. jelena Đorđević u svojoj knjizi Post-
kultura takođe definiše odnose arhitekture, umetnosti i društva u dobu posle 
moderne. „postoje tri moguća značenja koja se vezuju za pojam postmoder-
nog. prvo se odnosi na stanje u kulturi, u najširem smislu te reči, način mi-
šljenja, navike, društvene, ekonomske i kulturne promene, koje su se dogodile 
u ‘postindustrijskoj eri’ ili ‘društva rizika’. ovo značenje se odnosi na novu 
‘megakulturu’ – istorijsku etapu zapadne civilizacije, zasnovanu na kritici i 
prevladavanju značenja, vrednosti, smisla i načina života modernog društva, i 
obeležava se pojmom postmoderne. drugo značenje postmodernizma tiče se 
umetničke promene i refleksije o tim promenama. treća mogućnost interpre-
tacije ovog pojma dovodi se u vezu sa filozofskim promišljanjem postmoder-
nog stanja” (Đorđević 2009: 196).

možemo izvesti zaključak da se savremena arhitektura, zasnovana na 
ekotehnici, oslanja na tehnologiju koja omogućava beskrajne transformacije 
energije, regulaciju i kontrolu prirode ili veštačke sredine. posledice super-
modernog doba, u simboličkom, istorijskom i relacionom smislu dovode do 
destrukcije staništa koje postaje manje bitno u odnosu na značaj protoka lju-
di, ideja, kapitala i medija. ekotehnika se, po rečima Šuvakovića, sagledava 
kao oblik političke delatnosti preuređenja sveta, koji nije više prirodni ali ni 
transcendentalni poredak, nego nestabilni, otvoreni, otuđeni i veštački po-
redak utvrđen tehnološkim zahtevima preobražaja i premeštanja vrednosti. 
ovakav preuređeni „svet” zasniva se na planetarnoj tehnologiji i svetskoj eko-
nomiji koja omogućava ekspanzivnu proizvodnju i potrošnju. arhitektonski 
eko-projekti baziraju se na zahtevima za očuvanjem prirodne sredine i ne-
kontrolisanom potrošnjom prirodnog okruženja. dolazi do istovremenog su-
čeljavanja dve ideološke suprotnosti na istom projektu: ekološkog idealizma i 
ekološke hipokrizije prirode kao objekta ljudske potrošnje. arihitektura kao 
najdruštvenija umetnost mora da nađe način opštenja sa ljudima. iz tog razlo-
ga neophodno je pronaći arhitektonski stil i skup konvencija koje su ustaljene, 
fleksibilne i dobro poznate. potrebna nam je arhitektura koja će pokušati da 
spoji poznate istorijske artefakte i narative, prirodu i njene postulate sa potpu-
nim učešćem novih tehnologija kao i odanosti tradicionalnoj kulturi. po re-
čima Čarlsa dženksa, kompleksnost i hibridnost  ovakve arhitekture je teško 
postići jer ona zahteva mnogo više od estetike i tehnologije. 
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Danijela M. Dimković
ViSuaLiZaTion of PoLiTicS Through 

archiTecTuraL SPecTacLe
Summary

This article considers the question of the influence of politics, social power and capital in 
terms of architectural practice based on the transformation of nature into an artificial world of 
culture, production and consumption. social and political power are confirmed through the 
phenomenon of spectacle. politics and spectacle are visualized within specific social, cultural 
or artistic context. objects of ecological architecture seen as the materialization of spectacle 
are analysed on the example of architectural and urban project “Gardens by the Bay” in sin-
gapore by the architect eyer Wilkinson. The project is viewed through the prism of consumer 
population and in the context of social production in the era of techno-aesthetics. The main 
thesis is based on the realization of architectural structure and its harmonization with the 
environment, relationships with nature, environmental laws and laws of the artificial world of 
culture, virtual and cyberspace. The paper identifies and locates power through representation 
of the architectural structure, which provides establishment of the identification of origin, 
values, attitudes and forms of recognition within a political, social or cultural order.

Keywords: architecture, ecological architecture, politics, spectacle
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ПСеуДоДоКуМеНТАРНоСТ у КоНТеКСТу 
САВРеМеНИх уМеТНИЧКИх ПРАКСИ

појам псеудодокументарности присутан је у дискурсу теорије 
уметности релативно кратак временски период. у фокусу овог 
рада је одређење појма псеудодокументарног у контексту савре-
мених уметничких пракси, путем упоредне анализе са појмом 
документарног. псеудодокументарно, као и документарно, рефе-
рира на стварност, али уз другачији однос са стварним субјектом. 
ако се за документарно може рећи да тежи истинитом, псеудодо-
кументарност је, посматрано са исте позиције, лаж којом се трага 
за истином. сходно томе, псеудодокументарно се може одредити 
као документарни хибрид, с обзиром на то да је форма у којој су 
присутне и факција и фикција, и која апроприра кодове и конвен-
ције, као и жанровске обрасце документарног. псеудодокумента-
ристички приступ може се уочити у стратегијама бројних савре-
мених стваралаца, као специфична креативна обрада стварности, 
што је довело до тога да је псеудодокументарно заузело значајно 
место у савременом фикционалном наративу, односно у савреме-
ним уметничким праксама. 

Кључне речи: документарно, псеудодокументарно, уметност, 
факција, фикција 

1.	 Увод
документарно, као стил, жанр, као податак о врсти употребље-

не грађе или о техничком приступу, као начин бележења историје или 
стварања архива, као репрезент уметничког дела унутар институција 
уметности, присутно је и утицајно у савременим уметничким праксама 
у мери којој би то, пре само две деценије, било апсурдно очекивати (в. 
stallabrass 2013: 12). 

конвенција је да документарно приказује стварност или је базирано 
на стварном – да је неизмишљено (в. Velek, Voren 1991: 252),2 да није про-

1 vladimir.rankovic@kg.ac.rs
2 поистовећивање стварног, неизмишљеног, са документарним, које с временом по-

стаје готово потпуно, речито је илустровано податком да се у књизи теорија књижњв-
ности ренеа велека и остина ворена (1991: 252) налази следећа реченица: „[…] роман 
се развија из лозе неизмишљених приповедних форми […]” (подвукао в. р.), која у 
каснијем издању гласи: „[…] роман се развија из лозе документарних приповедних 
форми […]” (Velek, Voren 2004: 259, подвукао в. р.). преводиоци су у оба случаја исти 
– александар и. спасић и слободан ђорђевић. 
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извод фикције (в. stallabrass 2013: 13). следствено, стварност је иманентна 
документарном, и, као таква, конституент je уметничких дела или умет-
ничких радова које карактерише црта документарности. интенционално 
нарушавање везе са стварношћу, промена те везе или њено прекидање, 
као стваралачка стратегија, за последицу може имати то да настало умет-
ничко дело или уметнички рад бива псеудодокументаран. како је дефи-
ниција документарног „увек релациона или компаративна” (nichols 2001: 
20), и како је документарно одређено контекстом, тако је и псеудодоку-
ментарно могуће анализирати успостављањем односа и компарацијом, 
пре свега са документарним, те на основу окружења у којем постоји.

овај рад бави се могућим одређењима псеудодокументарног у кон-
тексту савремених уметничких пракси, кроз анализу односа докумен-
тарно – псеудодокументарно.

2.	 Појам	псеудодокументарног
префикс псеудо-, одомаћен у романским, германским и словен- 

ским језицима, порекло има у грчком језику, у фрази ψευδής, која значи 
– лажем. употребом префикса псеудо- мења се значење речи са којом 
тај префикс гради сложеницу, тако да нова сложена реч означава лаж-
ност, лаж или обману у односу на значење друге речи сложенице. дакле, 
термин сâм прва је одредница која успоставља однос између докумен-
тарног и псеудодокументарног. тај однос, на денотативном нивоу, јесте 
однос између истинитог и лажног, истине и лажи, односно између ст-
варности и обмане. међутим, на конотативном нивоу однос докумен-
тарног и псеудодокументарног може бити сложен и вишеструк, а врло 
често није чврсто фиксиран и могуће је да се мења у зависности од по-
зиције са које се посматра.

3.	 Документарност
да би се документарност дефинисала, неопходан је контекст, од-

носно успостављање односа документарног са окружењем у којем се 
појављује. када се говори о уметничким праксама, то окружење може 
се поистоветити са светом уметности. сагласно тезама артура дантоа 
(1964: 580): „да би нешто било виђено као уметност, потребно је нешто 
што превазилази моћи чула вида – потребна је атмосфера теорије умет-
ности, познавање историје уметности: свет уметности”, и памеле Ли 
(2012: 18) да је свет уметности „негде између уметности и свега оста-
лог”, документарност унутар уметничких пракси одређена је теоријском 
и историјском контекстуализацијом, али и мноштвом других чинилаца.

3.1. документарно и стварно 
у традицији аналитичке филозофије, карл плантинга (в. 2013: 14) 

предлаже два могућа модела дефинисања документарног: један који се 
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базира на односу са стварним субјектом, и други, за који је довољно да 
стваралац каже да је оно што је створено, документарно. док се дру-
ги модел заснива на именовању као чистом менталном чину и отвара 
простор без икаквих ограничења, први подразумева постојање стварног 
субјекта и стварно као утемељење документарном. плантинга тако наг-
лашава да је стварно иманентно документарном. 

Бавећи се, примарно, документарним филмом, амерички филмски 
критичар и теоретичар филма Бил николс (2001: 1) тврди да је „сваки 
филм документарац” и да „чак и најмаштовитији филм фикције пру-
жа доказе о култури у којој је настао и репродукује изглед оних који се 
појављују у њему”. на основу тога он закључује да би се „заправо, могло 
рећи да постоје две врсте филма: (1) документарни филмови о испуња-
вању жеља и (2) документарни филмови који описују друштво. и први и 
други причају причу, али су приче, или наративи, различитих врста”, a 
„документарци о испуњавању жеља [јесу] оно што уобичајено називамо 
фикцијом” (nichols 2001: 1).

николс релативизује границе не-документарног и документарног, 
фикције и факције, измишљеног и неизмишљеног. он не негира неоп-
ходност постојања стварног као конституента документарног, али, од-
меравајући стварно, налази да је оно иманентно и филму као медију, па 
сходно томе сваки филм поседује, у извесној мери, документарни садр-
жај. oн до своје тезе долази полазећи од најмаштовитијег филма фик-
ције. налик одразу у огледалу николсовог логичког поступка, филозоф 
историје хајден вајт, полазећи од стварног, од историје и њених техни-
ка и стратегија, и поредећи их са онима које се користе у књижевности, 
такође релативизује и замагљује границе, овога пута документарног и 
не-документарног, факције и фикције, неизмишљеног и измишљеног. 
вајт тврди да се „технике и стратегије које [књижевност и историја] ко-
ристе у композицији својих дискурса могу показати као у значајној мери 
исте, колико год оне можда деловале различито на чисто површинском, 
или говорном, нивоу текста” (radovanović 2012: 634). онако како ни-
колс проналази документарно, неизмишљено, у фиктивном, тако вајт 
проналази фиктивно у документарном, неизмишљеном. он не покуша-
ва да „укине разлику између ‘фиктивног’ и ‘стварног’ […]. он, међутим, 
изражава сумњу у апсолутност разлике између тих догађаја, јер мето-
ди креирања ‘стварног’ доводе у питање веродостојност тог конструкта” 
(radovanović 2012: 634).

комплементарне, николсова и вајтова теза указују на то да не по-
стоји апсолутна фикција или апсолутна факција унутар наратива, било 
да се ради о дискурсу историје или о најмаштовитијем филму, односно 
да се потуно присуство стварног и потпуно одсуство стварног, упрошће-
но речено, повинују нормалној дистрибуцији. то указује да се, иако до-
кументарно подразумева однос са стварним субјектом, постојање ствар-
ног не може сагледавати као једини критеријум, па чак ни као довољно 
да би се могло говорити о документарном као одређењу уметничког дела 
или уметничког рада. 
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3.2. одређења документарног
поред односа са стварним субјектом, као примарног и неопходног, 

али не и довољног услова да би уметничко дело или уметнички рад били 
перципирани као документарни, постоји низ особина који се могу ока-
рактерисати као специфичне за документарно. разматрање тих особина 
најчешће полази од медија фотографије3 и филма, као оних који имају 
документаристички потенцијал, али се не ограничава њима.

постављајући могућу дефиницију документарног као „креативне 
обраде стварног” (currie 1999: 285), Џон грирсон као карактеристику 
документарног уводи постојање стваралачког процеса у његовом на-
станку.4 грирсон документарни филм види као „креативно обликовање 
природног материјала” и сматра да се, „упркос чињеници да ‘докумен-
тарни филм’, чини се, подразумева филм који је само или првенствено 
‘документ’, […] ради о уметничкој форми, а не физичкој документа-
цији која се односи на одређену реалност” (plantinga 2008: 494). тиме 
он недвосмислено истиче разлику између документа као материјалног 
сведочанства о прошлости, и документарног као производа уметничке 
праксе, односно – ако се искорачи из оквира дискусије само о филму као 
уметничкој форми – уметничког дела или уметничког рада. 

ослањајући се на грирсонова размишљања, Бил николс (2001: 20–
21) документарно види као репрезентацију, супротстављену репродук-
цији. своју тезу износи на следећи начин:

документарно није репродукција стварности, то је репрезентација света 
у којем смо. оно је потпора одређеном погледу на свет, свет са каквим се 
можда никада пре нисмо сусрели чак и ако су нам неки аспекти предста-
вљеног познати. о репродукцији судимо на основу верности оригиналу 
[…]. о репрезентацији судимо на основу природе задовољства које пружа, 
вредности увида или знања које доноси […]. од репрезентације захтевамо 
много више него од репродукције. 

3 дефиниција фотографије као средства „за произвођење једног аутентичног савреме-
ног документа” (sontag 2009: 108), коју износи роберт френк, као и она коју је изрекао 
Луис хајн – да је фотографија „документ да се садашњост и будућност одрже у доди-
ру са прошлошћу” (sontag 2009: 156), истичу потенцијал фотографије у документа-
ристичким уметничким праксама. наглашавајући тај потенцијал и анализирајући 
фотографију свога времена, Беренис абот, америчка фотографкиња, почетком дру-
ге половине 20. века, уводи појам фотодокумент, који супротставља субјективној, 
ликовној фотографији (sontag 2009: 116–117). однос документарног и не-докумен-
тарног, следствено, може се посматрати и као однос објективног и субјективног, а 
фотографија je, у том случају, парадигма објективности.

4 Џон грирсон (1898–1972) се у свом уметничком раду бавио документарним филмом, 
стога је и његов теоријски рад окренут том пољу стваралаштва. сходно томе доку-
ментарно/документарност/документарац (енг. documentary) у његовим списима 
превасходно се односи на документарни филм. међутим, трагајући за одређењи-
ма документарног филма као производа креативног процеса и доводећи га на ниво 
уметности, грирсон ствара слику о документарном која се може односити и на оста-
ле уметничке праксе времена у којем су настала његова теоријска разматрања, као и 
уметничких пракси потоњих временā.
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репродукција о којој николс говори могла би бити поистовећена са 
ониме што је грирсон назвао само или првенствено документом, уко-
лико се за премисе узме да репродукција није само сликовни приказ ст-
варности, већ и нешто што омогућава увид у стварност или њену рекон-
струкцију, као и да документ не подразумева само форму филма.

мајкл ренов (1993: 21) као битну одредницу види оно што се пред 
документарно поставља као циљ. он проналази „четири темељне тежње 
документарног – 1. да забележи, открије или сачува; 2. да убеди или про-
мовише; 3. да анализира и испита и 4. да изрази”. тежње које је ренов 
формулисао нису искључиво везане за документарно, али, сматра ренов 
(1993: 21) – „свака од њих може имати конститутивни карактер” у ства-
рању документарног, односно у креативној обради стварног.

набрајање одредница документарног, неопходних или довољних, 
оних чије је присуство нужно или потребно, конвенционално очекивано, 
или, пак, искључујуће, може да створи јаснију слику о документарном, 
али, као и свако закључивање које за премисе има партикуларне судове 
које чине појмови неодређеног обима, а које се креће од појединачног ка 
општем, не може довести до универзалног закључка. у складу са тиме је 
и промишљање трин т минх ха (1990: 77). она пише:

документарно не постоји – без обзира да ли термин означава врсту ма-
теријала, жанр, приступ или скуп техника. ову тврдњу – стару и базич-
ну колико и антагонизам између назива и стварности – неопходно је из-
нова утврђивати, упркос врло видљивом постојању документаристичке 
традиције.

из свега изреченог може се закључити да се не може занемарити 
први модел који предлаже карл плантинга (в. stallabrass 2013: 14), и да је 
као одређење документарног неопходно узети у обзир интенцију аутора 
да створи документарно дело или документарни рад и чин именовања 
створеног – документарним.

3.3. документарно у уметности
сагласно грирсоновој тези, документарно има потенцијал да, као 

„креативна обрада стварног”, буде издигнуто из равни документа и 
трансформисано у уметност (уп. Šiner 2007: 328). 

документарност, као појава у оквирима уметничких пракси, уста-
новљава се и разматра од четврте деценије 20. века (в. stallabrass 2013: 
12). иако је то обогатило схватање уметности и променило поглед на 
прошлост, превасходно на фотографију, а касније и на филм, као фор-
ме уметничког изражавања, успостављен је специфичан и често антаго-
нистички однос између документарности и уметности. о томе говори и 
мисао валтера Бењамина (1997: 28), изречена 1928. године – он је уствр-
дио да је „уметничко дело само узгред документ”, а да „ниједан документ 
није као такав уметничко дело”.
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4.	 Документарно	и	псеудодокументарно
документарно је репрезентација стварног, није производ фикције, 

неизмишљено је. у контексту документарног, фикција је супротстављена 
стварном и могућем, међутим, у контексту псеудодокументарног, фик-
ција је супротстављена стварном, али не и могућем. псеудодокументар-
ност фиктивно подразумева као могуће, а представља га као стварно. 

и документарност и псеудодокументарност карактерише интенција 
аутора да публика „заузме став да верује релевантном предоченом садр-
жају” (plantinga 2013: 61). али, док је циљ аутора документарног умет-
ничког дела или уметничког рада – да пронађе релевантан садржај, за 
псеудодокументарно би се могло рећи да је важан ауторов напор да ода-
брани садржај представи као релевантан, односно да му припише зна-
чење које тај садржај нема. дакле, тежња псеудодокументарног јесте ми-
микрија. овај појам, преузет из биолошког дискурса, примарно се одно-
си на разматрање дистинкције између организма и средине. мимикрија, 
у случају односа песудодокументарног и документарног, подразумева 
тежњу да се разликовање та два учини што тежим (в. kajoa 2002: 74). ми-
микрија којој прибегава псеудодокументарно може бити и офанзивна и 
дефанзивна, директна, као производ непосредног интереса, или инди-
ректна, као „у неку руку ‘професионална сличност’”  (kajoa 2002: 75), 
односно, може бити брисање дистинкције у односу на окружење преузи-
мањем његове појавности или прикривање сопственог идентитета преу-
зимањем и истицањем туђег. 

4.1. радио драма „рат светова” као парадигма псеудодокументарног
широко прихваћена као први или један од првих псеудодокумен-

тарних радова, радио драма „рат светова”, по роману херберта Џорџа 
велса у адаптацији хауарда коча и режији орсона велса,5 постала је об-
разац за анализу псеудодокументарности. иако је упитна намера аутора 
да изазову масовну панику која је као реакција публике током и након 
емитовања уследила, о чему говоре и контрадикторности у каснијим 
освртима орсона велса на тај догађај, неспорно је да се, измештањем 
места и времена радње из викторијанске енглеске у актуалан тренутак 
сједињених америчких држава, тежило приближавању стварноме и ст-
варању што више услова да се фикција перципира, ако не као истина, 
оно бар као могућност. радио драма  „рат светова” илуструје обрасце 

5 радио драма „рат светова”, емитована 30. октобра 1938. на програму „The mercury 
Theatre on the air”, изазвала је панику међу публиком убеђеном да слуша извештаје 
о стварном догађају – искрцавању ванземаљских бића на планету земљу и инвазији 
коју су отпочела. иако је у каснијим описима реакција на радио-програм значај-
но преувеличавана, она је ипак била необично снажна, и медији тога времена су је 
забележили. међу насловима вести које говоре о том догађају су и следећи: „mass 
hysteria is result of  play Broadcast in u. s.”, „radio Broadcast panics nation”, „Man of 
Mars caused panic in Broadcast”, „radio program is too real, listeners made hysterical” 
(в. War of The Worlds Galley; War of the Worlds, Invasion: the historical perspective).
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псеудодокументарног. готово све одлике које одређују псеудодокумен-
тарно могу се пронаћи у кочовом и велсовом раду – од опонашања сти-
ла, форме псеудодокументарног која је иста или у великој мери слична 
форми документарног, преко тежње да се фиктивно представи као ст-
варно или бар као могуће, до стварања представе о томе да су извори 
података релевантни, па се, сходно томе, и изнети садржај представља 
као веродостојан.

4.2 интенционалност
питање интенционалности у контексту разматрања псеудодоку-

ментарног потребно је схватити не као разматрање постојања слободне 
воље аутора да се одступи од стварног, јер, то се постојање подразу-
мева (в. Gallagher 2006: 339–346), већ као промишљање о намери ауто-
ра да публику доведе у ситуацију да фикцију доживи не само као мо-
гућност, већ као стварност, односно као истину. постојање намере да 
перципијент буде уверен да му је предочена стварност није неопходно 
одређење псеудодокументарног. међутим, намера да створено дело буде 
псеудодокументарно и чин именовања који следи, макар остао скривен, 
у складу са моделом дефинисања документарног који предлаже карл 
плантинга (в. stallabrass 2013: 14), подједнако је значајан и у дефинисању 
псеудодокументарног. намера аутора да створи псеудодокументарно 
дело или рад могућа је одредница псеудодокументарног, али тежња ау-
тора да то дело безрезервно буде перципирано као стварност не може 
се приписати бројним несумњиво псеудодокументарним остварењима, 
укључујући ту и радио-драму „рат светова”. ипак, могућност да се ут-
врди постојање такве намере аутора значајан је елемент анализе сваког 
појединачног дела или рада, и као такав може осветлити одређене аспек-
те псеудодокументарног.

сликовит пример рада у којем је фиктивно представљено са циљем 
да га публика перципира као стварно, као истинито, барем до одређеног 
тренутка, јесте филм „адолф хитлер или истине и лажи”, аутора љубо-
мира радовановића, стваран од 1990. до 1994. године. аутор је, говорећи 
за телевизијски документарни програм, рекао да је „нека врста обрачуна 
са фашизмом била основна идеја која је покретала рад” (delić), при чему, 
када говори о фашизму, говори о појавама у српском друштву почетком 
последње деценије 20. века, као и о раду националне медијске куће, ра-
дио-телевизије србије, у истом периоду. „телевизијски програм је”, по 
речима аутора, и самог запосленог на ртс-у, „био потпуна манипула-
ција. оно истине које се у њему налазило [било] је на такав начин ор-
ганизовано и обрађено, да се практично губило у гомили лажи које су 
биле потуране под информативни програм” (delić). реагујући на такву 
ситуацију аутор је направио псеудодокументарни телевизијски филм са 
намером да укаже на начине на који се фикција, односно, када се ради 
о сфери информисања – лаж – презентује са циљем да од стране најши-
ре популације буде перципирана као истина. радовановић је на распо-
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лагању имао средства која су коришћена за производњу документарног 
програма ртс-а, и он их је искористио у намери да се његов псеудодо-
кументарни рад ни по чему, осим по односу са стварним субјектом, не 
разликује од документарног програма ртс-а. једно од најкориснијих 
средстава био је глас спикера миодрага здравковића, који је био познат 
из документарно-историјских серијала о другом светском рату. зах-
ваљујући томе мимикрија псеудодокументарног у документарно била је 
апсолутна. на завршетку филма наратор изговара следећи текст: „овим 
материјалом, којим смо вас уверили у праву природу догађаја којих смо 
сви учесници, завршавамо вечерашњу емисију”. тек након те реченице, 
изречени гротескни савет доводи до тога да документарно постаје паро-
дијско, и тиме се даје наговештај да филм не говори о стварности, реал-
ном, односно истинитом. 

4.3 мокјументари као форма псеудодокументарног
мокјументари (енг. mockumentary) термин је преузет из енглеског 

језика. тешко преводив или непреводив, он се, трансфонемизован, одо-
маћио или се одомаћује у многим европским језицима. то је сложеница 
коју чине две речи – mock, са значењима ругати се, исмевати, опона-
шати, подражавати, имитирати, као и лажно и тобожње (в. koljević,  
Đurić 2002: 555) и documentary – документарно, документарност, доку-
ментарац. Mockumentary би се, дакле, описно могло превести као под-
ругљиво документарно, али и као имитација документарног или лажно 
документарно. лажно документарно сугерише да би мокјументари и 
псеудодокументарно/псеудодокументарност/псеудодокументарац мог-
ли бити синоними. међутим, не би требало занемарити подругљиво и 
исмевачки као значења речи mock,6 па, следствено, и као одлике онога 
што мокјументари подразумева. сходно томе мокјументари је појам су-
бординиран појму псеудодокументарног, мањег је обима јер се не може 
за свако псеудодокументарно остварење рећи да је мокјументари, а већег 
садржаја јер елемент подругљивог и исмевачког није нужна карактери- 
стика псеудодокументарног. 

6 у прилог тези да није могуће одбацити подругљиво и исмевачки као значења речи 
mock у контексту сложенице mockumentary, и задржати само она које се односи на 
имитирање, подражавање и лажно, тобожње, говори и чињеница да је реч mock део 
још једне тешко преводиве или непреводиве сложенице – mockney, у чије значење је, 
између осталог, уткано и подругљиво и исмевачки. друга реч сложенице mockney 
je Cockney, и она означава кокни наречје, односно карактеристичан говор источног 
Лондона, традиционално радничке класе. мокни је подражавање, имитирање кокни 
наречја, из разних разлога, често уз афектацију и црту подругљивог и исмевачког. Кокни 
наречје, је, као непожељно, као препрека успињању на друштвеној лествици, пред-
стављено у драми „пигмалион” Џорџа Бернарда шоа. мокни наречје, које се као реч 
налази у oxford english dictionary (Oxford English Dictionary – OED Online) од 1967, 
обично не носи негативну конотацију и везује се махом за позната имена британске 
поп културе: Лили ален, најџела кенедија, гаја ричија, шејна макгауана, Џејмија 
оливера и многе друге.
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анализирајући феномен мокјументарија, крејг хајт (2008: 204) есеј 
„мокјументари – позив на игру” започиње следећим речима:

мокјументари је сада носилац основне црте савременог фикционалног на-
ратива. […] та форма показала је да може да буде популарна и, повремено, 
софистицирана на начин који указује на то да заслужује да буде препозната 
као један од снажнијих и свакако веома занимљив документарни хибрид.7

почетна дефиниција мокјументарија фокусирана је у највећој мери на сам 
текст, дефинушући га као форму која се састоји од текстова фикције који 
су подржани преузетим документаристичким кодовима и конвенција-
ма. у том смислу, мокјументари је нешто више од „паразитске” форме. с 
друге стране, мокјументари иступа као својствен документарном […], по-
казујући како је лако кривотворити документаристичке методе репрезен-
тације. а ипак већина мокјументарија не износи јасну критику нити заузи-
ма став на начин на који то чине документарне форме, па већина публике 
мокјументари доживљава више као „разигран” него као субверзиван. 

хајт (в. 2008: 207–208) разиграност наглашава и насловом свог есеја. 
њоме он сугерише постојање пародијског и сатиричног, и разматра их 
у контексту мокјументарија. за „постмодернистички третман пародије”, 
по суду маргарет роуз, „карактеристично је да се у њу враћају комички 
и хуморни аспекти као потпуно равноправни метафикцијскима” (Biti 
1997: 262). пародијско, традиционално, у основи има „свјесно иронизи-
рање туђег умјетничког дјела”, (Biti 1997: 261) па се у томе може ишчита-
вати постојање елемената које мокјументари поседује, али не нужно и ма 
које псеудодокументарно остварење. 

4.4 псеудодокументарно као метатекст
мокјументари, као пародијско, подразумева понављање већ по-

стојећег текста – други глас (в. Biti 1997: 261). међутим, елемент пародиј- 
ског није неопходан да би, не само мокјументари, већ и псеудодокумен-
тарно, било виђено као други глас у односу фиктивно или документарно, 
постојеће или потенцијално. псеудодокументарно би се, на основу тога, 
могло одредити као креативна обрада креативне обраде стварности (в. 
kari 1999: 285). постојање другог гласа код псеудодокументарног истиче 
његов алегоријски потенцијал, односно, могућност тумачења псеудодо-
кументарног као постмодернистичке алегорије (в. denegri 2006: 338–344). 
крејг овенс је, анализирајући и теоретизујући алегорију у уметности 
постмодернизма, између осталог закључио да се „алегорија појављује 
кад год се неки текст удваја”, односно, да се „у алегоричној структури, 
[…] један […] текст ишчитава кроз други”8 (ovens 1989: 552). постојање 
креативног у процесу стварања потцртава разлику између репродуко-

7 „‘документарни хибрид’ је термин који се употребљава унутар академске заједнице 
и означава форме у којима су присутне и факција и фикција, а везане су за докумен-
тарно као жанр” (height 2008: 216).

8 наведени део текста овенс назива привременим описом, а не дефиницијом (в. ovens 
1989: 552).
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вања и репрезентације, а псеудодокументарно, као репрезентација, уд-
ваја креативно које постоји у документарном, при чему документ може 
да буде и производ фикције, или ствара текст нарушавајући однос са ст-
варним субјектом, дезорганизујући или реорганизујући стварност (уп. 
sretenović 2013: 87).

овенс (в. 1989: 588–589) у алегорији понекад проналази пародију, 
уочава тежњу за мимикријом, постојање питања односа са референт-
ним значењем. пародичност, тежња за мимикријом, постојање питања 
односа са референтним значењем одлике су псеудодокументарног. oн 
(в. 1989: 555) сматра да постоји алегоријски, односно документаристич-
ки потенцијал фотографије и филма као кључних медија у стварању 
уметничке документације (уп. Groys 2008: 54). овенс (1989: 587–588) као 
пример алегорије, између осталих, наводи радове америчких уметница 
синди шерман и шери Левин: „сви радови шерманове су аутопортре-
ти, али се уметница на њима увек појављује маскирана, прерушена […] 
а затим се фотографише у позама и окружењима карактеристичним за 
филмску културу 50-их и 60-их година. […] у радовима у којима користи 
слике материнства из популарних магазина, шери Левин се бави истом 
реторичном функцијом слике”. и радови синди шерман и радови шери 
Левин граде однос са стварним субјектом супротан односу који са истим 
субјектом успоставља документарно.

хиперпродукција слика (в. Belting 2013: 73–74), од којих се највећи 
број медијски може одредити као фотографије, очигледна је и непобитна 
одлика данашњег времена. слике присутне у институцијама уметности, 
музејима и галеријама, без обзира на то да ли су уметничка документа-
ција, уметничка дела или уметнички радови (в. Šuvaković 2001: 747), могу 
се, сматра жак рансијер (в. 2013: 29), „сврстати у три велике категорије” 
– огољене, остензивне и метаморфне слике. 

огољене слике, као сведочанства о стварности и трагови историје, 
без обзира на потенцијално постојање креативног процеса у прика-
зивању стварног, не конституишу уметност, јер оно што показују „ис-
кључује упливе несличности и реторику егзегеза” и сведочанство је „о 
једној стварности која, по општеприхваћеном мишљењу, не трпи друге 
форме представљања” (ransijer 2013: 29). огољена слика, дакле, блиска је 
или истоветна са ониме што Беренис абот назива фотодокументом. до-
кументарне фотографије које рансијер наводи као огољене слике, дела 
су Ли милер и маргарет Бурк-вајт, настајала у време откривања и осло-
бађања нацистичких логора, и много касније приказана на изложби под 
називом „спомен на логоре” (в. ransijer 2013: 29).

остензивна слика – очевидна, привидна, јавна, као параван иза 
којег се скрива битно, или пак наводна и тобожња, задржава однос са 
стварним субјектом какав има и огољена слика, али на посредан начин, 
у име уметности, уз известан отклон од стварности. њена снага јесте у 
томе да заузима позицију конституента уметности, односно, постоји као 
уметничко дело или уметнички рад. „та слика исто тако потврђује своју 
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моћ као моћ пуког присуства, без значења. али не полаже право на њу 
у име уметности. она то присуство поставља као особеност уметности, 
наспрам медијског кружења произвођења слика, али и наспрам снага 
значења које мењају то присуство” (ransijer 2013: 29). остензивна сли-
ка, дакле, документарни је хибрид, форма у којој се преплићу факција 
и фикција. рад филипа Базена „новорођени”, приказан је на кустоској 
изложби тијерија де дива „ево”, у палати лепих уметности у Бриселу. 
рансијер на ту изложбу указује када говори о остензивној слици, а Базе-
нов рад, низ фотографија новорођенчади, чије је присуство поставље-
но као особеност уметности, узимајући у обзир Базенову биографију у 
којој се налази податак да његово образовање укључује и то да је лекар 
(в. Philippe Bazin), указује и на хибридност његовог рада и на присуство и 
факције – слика, призора, и фикције – контекста и значења, у њему.

метаморфна слика користи различите стратегије – игру, иронију, 
метаморфозу, мимикрију, и, критички, промишљено, неретко духови-
то, прекида медијски проток, поново га успоставља и постаје део њега. 
„немогуће је омеђити специфичну сферу присуства која би изоловала 
операције и производе уметности од форми кружења друштвеног и 
тржишног произвођења слика и операција тумачења тог произвођења 
слика” (ransijer 2007: 30). другим речима, између слике и посматрача су 
операције уметности и операције тумачења како уметности тако и про-
извођења слика, стратегије којима се слике обраћају посматрачу и делују 
на њега, форме кружења друштвеног и тржишног произвођења слика, 
медијски проток слика и све остало – свет уметности (в. lее 2012: 18). 
тако настаје могућност да метаморфна слика буде псеудодокументарна, 
а неке од њих, на које рансијер указује, конституенти су уметничких дела 
или уметничких радова, и као такве парадигматични су примери псеу-
додокументарног као уметничке стратегије. метаморфна слика, дакле, 
може да буде документарни хибрид, односно форма у којој постоје фак-
ција и фикција. парадигматичан пример рада који карактеришу мета-
морфне слике је „фото архив феј ричардс” зои Ленард и шерил дуње. 
рад две уметнице чини документација о животу фикционалне јунакиње 
феј ричардс, афроамеричке глумице рођене почетком 20. века, учесни-
це у борби за грађанска права. шерил дуње стварање фотографија као 
успомена измишљене особе доводи у везу са недостатком података забе-
леженим у стварном животу. „користећи кодове и конвенције каракте-
ристичне за фотодокументацију и архиве, Ленард и дуње су успешним 
преузимањем из живота историјских личности створиле уверљив нара-
тив који отвара питања о томе шта је остало од историјских записа” (Zoe 
Leonard & Cheryl Dunye).

управо шери Левин (1989: 92), у запису из 1981, износи сопствени са-
жети поглед на природу слика, на известан начин, иако анахроно, дајући 
потпору рансијеровим размишљањима. она каже: „знамо да су слике 
само простори у којима се мноштво приказа, а ниједан од њих ориги-
налан, спаја и сукобљава. слика је ткиво које граде цитати извлачени из 
безбројних центара културе”.
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4.5 псеудодокументарно и фикција
псеудодокументарно јесте фикција, без обзира на нужно присуство 

факције, на све везе које успоставља са документарним, на преузимање 
документаристичких кодова и конвенција, као и на то да се не може од-
редити само као не-документарно. међутим, како појавност докумен-
тарног и псеудодокументарног може да буде иста, што је најчешће један 
од најважнијих циљева аутора псеудодокументарног, дистинкцију може 
да прави угао гледања перципијента, односно његове особине или окол-
ности у којима просуђује да ли је нешто документарно или псеудодоку-
ментарно, неизмишљено или измишљено, да ли је засновано на стварно-
ме, или стварност дезорганизује. 

Бил николс сматра да документарно нужно изискује избор гледала-
ца, јер су они ти који увек са одређеним очекивањима и претпоставкa-
ма прилазе документарним формама (в. hight 2008: 205). постојање 
могућности избора и то што избор није нужно заснован на чињеница-
ма, говоре о значају гледалаца у перципирању документарног, односно 
псеудодокументарног. један од филмова који тематизује доба филма и 
телевизије, а у којем је комични заплет базиран на погрешном тумaчењу 
фиктивног као стварног јесте „свемирска мисија” дина паризота из 
1999. године. филм прати групу глумаца, актера телевизијске серије која 
неупитно реферира на мамутски научно-фантастични серијал „звезда-
не стазе”. њих, костимиране, са конвенције фанова, отима група ванзе-
маљаца, која је њихово телевизијско остварење пратила верујући да се 
ради о „историјским документима”, и, базирајући се на тим „историј- 
ским документима”, изградила сопствену цивилизацију. циљ отмице 
јесте да затраже помоћ у ситуацији у којој је њихов опстанак угрожен, 
и то, наравно, од оних захваљујући чијем знању су, како верују, унапре-
дили сопствена знања, и оних чијој се храбрости, не увиђајући да је плод 
маште, бескрајно диве (в. Van Gelder). дакле, наратив фикције може да 
потцрта како значај гледалаца и њиховог избора, тако и позиције са које 
се документарно или псеудодокументарно посматрају.

5.	 Закључак
псеудодокументарно, као фикционални наратив који преузи-

ма појавност документарног, документаристичке кодове и конвенције 
(в. height 2008: 204), могуће је разматрати анализирајући везу коју ус-
поставља са документарним. дифузност одређења документарног ус-
ловљава неопходност приступа псеудодокументарном са више позиција, 
узимајући у обзир многобројне чиниоце. 

псеудодокументарно, као и документарно, реферира на стварност, 
али уз другачију везу са стварним субјектом. сходно томе, може се од-
редити као документарни хибрид јер је форма у којој су присутне и фак-
ција и фикција, а апроприра жанровске обрасце документарног. нара-
цију у псеудодокументарном неопходно је анализирати бавећи се њоме 
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као „метајезиком и исказом, односно нарацијом као приповедањем” али 
и „нарацијом као подражавањем, имитацијом, испитујући наративне 
перспективе, т(ачка)г(ледања), статус и механизме потрошача итд”9 
(daković 2006: 295). 

документација, као референца на стварност, преузета или произве-
дена, постоји изван уметности. простор у којем уметник као докумен-
тариста ствара може се видети и као онај између уметности и живота 
(trifunović 1990: 111), и као облик живота (Groys 2008: 54), али се увек 
тиче прошлог, протеклог времена, и ситуација и догађаја у њему.

Бавећи се прошлошћу, псеудодокументарност за предмет интересо-
вања има потенцијале који нису остварени и њихове рефлексије на са-
дашњост (уп. nichols 2001: 1). или је непосредно окренута будућности 
као стварању представа могућег. ако се за документарност може рећи да 
тежи истинитом, псеудодокументарност је, посматрано са исте позиције, 
лаж којом се трага за истином. сложено, филозофско питање истине, го-
ворећи о књижевности, роже кајоа (1982: 27) разматра на следећи начин:

да бисте распознали истину ви располажете само једним знаком: да сми-
цалица није видљива. а то је управо једна од тежњи уметности, да јој пође 
за руком да избрише властите трагове, док је искреност обично неспрет-
на (али то није кључна одлика, јер ништа није лакше подражавати него 
неспретност). тако ви, не увиђајући, захтевате управо оно што је предмет 
ваших проклињања: уметност.

кајоа као тежњу уметности види брисање властитих трагова и 
чињење смицалица невидљивим. та тежња јасно се очитује у стратегија-
ма оних стваралаца који за циљ имају стварање уметничког дела или 
уметничког рада који би по својој природи био псеудодокументаран.
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Vladimir М. ranković
PSEUDO-DOCUMENTARY IN THE CONTEXT OF CONTEM-

PORARY ART PRACTICES
Summary

although a pseudo-documentary refers to reality just as a documentary does, its relation 
with the subject is different – it is the opposite of the one that a documentary establishes with 
the same subject. as a representation of reality, a documentary is not a product of fiction. 
a documentary is characterized as fiction opposed to both the real and the possible. in the 
case of a pseudo-documentary, fiction is opposite to the real, but not to the possible.  a pseu-
do-documentary treats fiction as a possibility while it portrays it as reality. if a documentary 
seeks the truth, then, perceived from that same position, a pseudo-documentary would be a 
lie used in search of truth. consequently, a pseudo-documentary could be categorized as a 
documentary hybrid, considering that it is a form in which both faction and fiction are found, 
and which appropriates codes and conventions, as well as documentary genre patterns. as a 
distinctively creative treatment of truth, a pseudo-documentary approach is ever more pres-
ent in the strategies of many contemporary authors, which has led to a pseudo-documentary 
taking a prominent place in the contemporary fictional narrative, i.e. in contemporary art 
practice in general.  

keywords: documentary, pseudo-documentary, art, faction, fiction

примљен 16. јула 2016. године  
прихваћен 27. новембра 2016. године
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фАКТоГРАфИЈА И ИНТеРПРеТАцИЈА  
у СРПСКоЈ ДНеВНоЈ шТАМПИ

интерпретација је саставни елемент дневне штампе и, како 
теоретичари сматрају, један од начина на који је и у ери интернета 
штампа остала конкурентан медиј и задржала своје читаоце. 
пружање дубље анализе, расветљавање позадине догађаја о 
којем се извештава, откривање скривеног кроз одговарање на 
питања зашто и шта даље – карактеристике су добро обављене 
интерпретације која читаоца „тера” на размишљање и заузимање 
критичког става, чиме он постаје активан субјект јавне комуника-
ције. међутим, криза која је последњих година захватила и медије 
у србији, а која је довела до комерцијализације и таблоидизације 
медија, утицала је, између осталог, и на квалитет интерпретације 
у штампи. у овом раду биће истражено присуство интерпрета-
ције у фактографским жанровима (вест, извештај и интервју) у 
три дневна листа у србији – политици, Блицу и Куриру, са посеб-
ним освртом на квалитет интерпретације и постојање значајних 
елемената које потпуна интерпретација треба да садржи.

Кључне речи: интерпретација, фактографија, псеудоинтер-
претација, штампани медији, дневне новине

1.	 Увод
тежња за истинитим, потпуним и правовременим информисањем у 

основи је друштва од настанка првих цивилизацијских образаца. поја-
ва штампе као првог масовног медија допринела је задовољењу потребе 
за информисањем, на основу кога појединци даље могу креирати суд о 
стварности и изграђивати систем вредности. значајем масовних медија 
за друштво и њиховим ефектима бавили су се бројни теоретичари ме-
дија који су на почетку XXi века сагласни да, иако утицај на публику 
није тако непосредан и директан, како је то тумачила једна од првих ме-
дијских теорија – теорија хиподермичке игле3, медији имају важну улогу 
1 tatjana.vulic@filfak.ni.ac.rs
2 ivana.milovanovic989@gmail.com
3 теорију хиподермичке игле развио је почетком XX века харолд Ласвел (harold 

lasswell). настала је у оквиру бихевиористичке психологије и заснива се на тези да 
свака порука представља стимулус (с) који на бази психичких аутоматизама изази-

претходно саопштење
070.325(497.11)
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у обликовању друштвених односа, пре свега због њихове свеприсутности 
и дуготрајне изложености појединца медијским садржајима.

пуко преношење факата према правилима новинарске професије 
једна је од актуелних тенденција у дневном новинарству, односно, како 
наводи неда тодоровић: „формула модерног, дневног листа гласи: што 
више, што краћих вести, у што бољем паковању” (todorović 2002: 63). 
као разлози за то наводе се околности које карактеришу постојеће по-
стмодерно друштво: повећана брзина живљења, технолошки напредак, 
као и фрагментарност у приступу комплексној стварности. такође, како 
наводи Лусинда флисон (lucinda fleeson), највеће препреке првокласном 
новинарству нису увек ни репресивни режими или опасност по власти-
ту безбедност: ,,често су те препреке много приземнији али подједнако 
тешки задаци да се убеде уредници да на текстове потроше више новца, 
да се од бројних обавеза одвоји потребно време и да се обскрби упорно-
шћу и енергијом које изискује један сложени чланак” (flison 2000: 5). 

међутим, ови разлози не опстају пред критикама, с обзиром на то 
да је од посебног значаја да штампа испуњава једну од својих основних 
функција, која је уједно и један од разлога за њено настајање – да пружа 
тачну, потпуну и правовремену информацију, до које може доћи једино 
свеобухватним истраживањем теме о којој пише и њеним смештањем у 
шири друштвени контекст. то чини управо интерпретативно новинар-
ство. интерпретација је саставни елемент дневне штампе, и како тео-
ретичари сматрају, један од начина на који је и у ери интернета, остала 
конкурентан медиј и задржала своје читаоце. пружање дубље анализе, 
расветљавање позадине догађаја, откривање скривеног кроз одговарање 
на питања зашто и шта даље – карактеристике су добро обављене ин-
терпретације, која читаоца „тера” на размишљање и заузимање критич-
ког става, чиме он постаје активан субјект јавне комуникације. 

криза која је последњих година захватила медије у србији, а која 
је довела до комерцијализације и таблоидизације медија, утицала је, 
између осталог, и на квалитет интерпретације у штампи. „криза ин-
формативне штампе у србији делимично је одраз светске кризе штам-
пе, али је суштински узрокована специфичним карактеристикама до-
маћег медијског сектора” (matić 2012: 167). тако се сада, с једне стране, 
уместо кроз свеобухватну анализу, значајне друштвене теме које утичу 
на живот грађана у (полу)таблоидној штампи читаоцима представљају 
површно, без релевантних саговорника који би тему расветлили из 
више углова, а са друге стране, (полу)таблоидна штампа интерпретира 
сензационалистичке приче из живота познатих личности, стварајући 
тако само привид постојања потпуне интерпретације. то је, уосталом, 
иманентно својство процеса таблоидизације који настаје као последица 
трке за што већим тиражом и који срозава професионалне новинарске 

ва идентични одговор (р). према овој теорији, ефекат медија је идентичан ефекту 
који настаје када се људима инјекцијом убризгава исти лек, те отуд и популаран на-
зив ове теорије – хиподермичка игла.



309

Фактографија и интерпретација у српској дневној штампи 

N
asl

e|
e 3

5 • 2016 • 307–319

стандарде нудећи публици ,,производ са најнижим заједничким имени-
тељем” (kelner 2004: 27) оличен у сензационалистичким текстовима који 
се баве скандалима, аферама, приватним животом познатих личности. 
граница између hard news и soft news бледи, како то примећује стјуарт 
алан (stuart allan), који указује да многи теоретичари говоре о томе да 
,,друштвено одговорно новинарство све више постаје анахронизам у 
свету инфотејнмента” (alan 2010: 256). он наводи оцену Боба франкли-
на (Bob franklin), по којој је ,,забава заменила пружање информација; 
приватне приче су замениле јавни интерес; трезвено размишљање је 
подлегло сензационализму; тривијално је тријумфовало над озбиљним; 
приватни живот славних из сапуница, света спорта или краљевских по-
родица постао је интересантнији од извештавања о значајним питањима 
и догађајима са међународним последицама. традиционални стандарди 
за избор вести су потиснути новим вредностима; инфотејнмент је над-
владао” (alan 2010: 257). анализирајући америчке медије, хауард курц 
(howard kurtz) одређује три карактеристике таблоидизације: пад нови-
нарских стандарда; смањивање ,,тврдих” вести које говоре о политици 
и економији и раст ,,меких” вести које се баве скандалом, сензацијом и 
забавом и медији другачије дефинишу шта је потребно бирачима да би 
учествовали у политичком животу (kurc, u: eser 1999: 293). усвајајући 
ову дефиницију, франк есер (frank esser) је прилагођава за потребе свог 
истраживања и тако наводи да ја таблоидизација процес коме је потреб-
но извесно време да се развије, затим да таблоидизација значи продор 
таблоидног стила у квалитетне медије и да се у зависности од културног 
и историјског контекста она одвија негде брже, а негде спорије (kurc, u: 
eser 1999: 293–294).

у србији је процес таблоидизације доживео пуни замах после 2000. 
године када су сви покренути дневни листови били таблоиди. како на-
води сњежана миливојевић, они се разликују од таблоида у другим 
земљама јер не постоји видљив комерцијални мотив за њихово покре-
тање, затим у жижи су теме из политичког живота које се третирају на 
таблоидни начин и тако шире цинизам и апатију и, на крају, постоји по-
литичка доследност у тумачењу догађаја (в. milivojević 2007). 

у раду ће бити истраживано присуство интерпретације у факто-
графским жанровима (вест, извештај и интервју питање-одговор) у три 
дневна листа у србији – политици, Блицу и Куриру, са посебним освр-
том на квалитет интерпретације и постојање значајних елемената које би 
потпуна интерпретација требало да садржи.

2.	 интерпретација	у	штампи
појам интерпретирати потиче од латинске речи interpretari и прево-

ди се као „тумачити, објашњавати, преводити, а интерпретатор је тумач 
излагач, експликатор” (Vujaklija, према todorović 2010: 18). неда тодоро-
вић дефинише интерпретацију као: „журналистички поступак у коме 
новинар поводом одређеног догађаја, у тежњи да протумачи појаву чији 
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је догађај део, одговара на пет основних (5W’s формула – ко, где, шта, 
када, како) и два додатна питања (зашто и шта даље) додавањем нових 
чињеница до којих је дошао дубљим истраживањем” (todorović 2010: 19). 
на сличан начин и марко недељковић дефинише интерпретацију, под 
којом подразумева потребу да се јасно формулише тема о којој се пише 
„истраже узроци, последице и могућа решења, односно да се консултује 
више компетентних саговорника који ће својим тумачењем допринети 
разумевању теме” (nedeljković 2011: 78).

неда тодоровић сматра да је продор интерпретације у штампу био 
повезан, с једне стране, са кризним друштвеним ситуацијама, а са дру-
ге, са појавом нових медија. ауторка наводи три таласа, односно фазе, 
продора интерпретације у штампу. у првој фази као разлоге за окретање 
интерпретативном новинарству ауторка наводи појаву новог медија – 
радија, први светски рат и велику економску кризу. други талас дого-
дио се након другог светског рата, када су уочене огромне пропагандне 
моћи радија и када се појавила телевизијска слика. актуелни и за сада 
последњи талас започео је појавом интернета и догађа се сада, када ин-
тернет постепено постаје доминантно средство информисања и када 
се уједно широм света воде грађански ратови, дешавају природне ка-
тастрофе и бројне политичке кризе које захтевају аналитички приступ 
(todorović 2010: 21–33). 

током последњих година тираж дневне штампе је у непрекидном 
паду на планетарном нивоу. тако је у сједињеним америчким држава-
ма „укупни тираж 2006. године био око 52 милиона примерака, што је 
три милиона мање него 2000. године” (tjurou 2009: 435). после 80 годи-
на постојања тиражни амерички лист њузвик укинуо је своје штампано 
издање 2013. године због вишегодишњих губитака и задржао само он-
лајн издање. Листови који не желе да угасе своје штампано издање попут 
Вашингтон поста у штампаној верзији скоро да уопште не објављују 
вести већ претежно аналитичке текстове и колумне. треба имати на уму 
да је овај пад тиража условљен подређеношћу дневне штампе у погле-
ду актуелности радију, телевизији и доминантном интернету. међутим, 
интерпретација је differentia specifica штампе и њена предност. како на-
води штефан рус-мол (stephan russ-mohl), дневне новине су над елек-
тронским медијима „у предности када информације треба приказати на 
дубљи начин и представити позадину неке вести” (rus-mol 2005: 147). 
стога није случајно што интерпретација у штампи постаје доминантан 
облик изражавања крајем XX и почетком XXi века, управо у доба по-
већане конкуренције на медијском тржишту.

3.	 новинарски	жанрови:	од	фактографије	до	интерпретације
термин жанр потиче из француског језика од речи genreу значењу 

род или врста. „њиме се указује на заједничке и својствене особине 
конкретног облика изражавања” (Životić 1993: 9). Бавећи се теоријом жа-
нрова у новинарству, радомир животић нуди класификацију жанрова на 
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основу више критеријума, међутим, у овом раду биће поменут онај који 
се односи на садржајно-формална обележја, која, како сматра овај аутор, 
„најпресудније утичу на формирање жанра” (Životić 1993: 13). на осно-
ву овог критеријума жанрове можемо разврстати у три категорије: ин-
формативни (фактографски), аналитички и новинарско-публицистички 
(белетристички) жанрови. информативни се заснивају на изношењу ин-
формација и давању одговора на пет основних новинарских питања (ко, 
шта, где, када и како) и у њих убрајамо: вест, извештај, интервју, анкету, 
изјаву, итд. аналитички жанрови, осим основних информација, садрже 
и став аутора који је поткрепљен аргументима и у овој категорији налазе 
се: чланак, коментар, уводник, критика итд. Белетристички жанрови су 
засновани на фактима, али допуштају ауторима извесну слободу у изра-
жавању, и у њих убрајамо: репортажу, путопис, цртицу, фељтон итд. 

у теорији новинарства све више се одбацује теза о чистоти новинар-
ског израза, а прихвата она која се заснива на тези о мешању жанровских 
карактеристика и стварању онога што данас називамо „новинарским 
хибридима”. тако можемо рећи да актуелној пракси у новинарству, од 
наведене поделе на информативне, аналитичке и белетристичке, више 
одговара она која жанрове класификује на основу њихове способности 
да комплексну стварност тумаче и објашњавају. 

неда тодоровић нуди поделу новинарских жанрова, на коју се овај 
рад ослања, на фактографске (5 W’s) и интерпретативне жанрове (5+2). 
међутим, треба имати на уму да су елементи интерпретације присут-
ни и у фактографским жаровима, те тако можемо говорити о интерпре-
тативној вести, интерпретативном извештају и интервјуу с елементима 
интерпретације.

интерпретативна вест, за разлику од чисто фактографске, нуди 
додатно објашњење и експликацију, износећи допунске чињенице, од-
носно садржи бекграунд (Бкг) – „кратки сажетак уз главни текст који 
садржи неопходне допунске детаље да би се текст разумео” (todorović 
2002: 67).

код интерпретативног извештаја, поступак је сличан као код 
интерпретативне вести: „један или више Бкг параграфа објашњавају 
лид смештајући догађај у контекст његовог ширег, друштвеног значаја” 
(todorović 2002: 74).

Бекграунд бисмо могли дефинисати као позадину догађаја, скуп 
чињеница које објашњавају информације наведене у лиду. постоји не-
колико врста бекграунда: Бкг – изјава; историјски Бкг; „стручни” Бкг; 
Бкг – најава будућег догађаја; Бкг – биографија; Бкг – хронологија; Бкг 
– допуна лида; као и комбиновани Бкг, који представља присуство неко-
лико врста Бкг у једном тексту (todorović 2002: 68–76).

када говоримо о интервјуу са елементима интерпретације, треба 
истаћи да су они у интервјуу присутни: „у оној мери у којој у појединим 
његовим сегментима новинар, који се за разговор изванредно припре-
мио (детаљно истражујући тему или личност), иде са саговорником у 
дубину” (todorović 2002: 85). 
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4.	 Циљ	и	хипотезе	истраживања
циљ истраживања је да се утврди колико је интерпретација за-

ступљена у фактографским жанровима у анализираним српским днев-
ним листовима (политици, Блицу и Куриру), који фактографско-ин-
терпретативни жанрови су најзаступљенији, као и да ли маркирани 
примери задовољавају критеријуме које интерпретативно новинарство 
поставља, што су уједно и основна питања од којих се у истраживању 
полази.

основна хипотеза истраживања је следећа: штампа у србији се 
у условима повећане конкуренције на медијском тржишту окреће 
интерпретацији.

помоћне хипотезе коришћене у истраживању су:
– најзаступљенији фактографско-интерпретативни жанр у анализи-

раној штампи је интерпретативни извештај;

– што је дневни лист више таблоидан, то је интерпретација у њему 
више псеудоинтерпретација.

5.	 истраживачки	метод
за потребе овог рада обављено је истраживање које подразумева 

седмодневну квантитативно-квалитативну анализу садржаја новинских 
текстова посредством компаративне анализе три дневна листа у србији. 
резултати истраживања у раду су приказани квантитативно – табелама 
и графиконима и анализирани су са аспекта квалитета интерпретације.

корпус истраживања у раду су три дневна листа: политика, Блиц и 
Курир, праћена у периоду од 7 дана (16–22. децембар 2013. године). Ли-
стови су одабрани за анализу због своје читаности, као и због разлика у 
уређивачкој концепцији. 

политика је дневни лист са најдужом традицијом у србији, који из-
лази од 1904. године. политика је представник квалитетне штампе која 
темама не приступа на таблоидан и сензационалистички начин. 

Блиц – тиражне дневне новине, полутаблоид, са тенденцијом ка пот-
пуној таблоидизацији. излази од 1996. године.

Курир излази од 2003. године. спадају у новине таблоидног типа које 
карактеришу, пре свега, сензационалистичи приступ темама и велики 
број (најчешће) провокативних фотографија.

анализом је обухваћен 21 број новина и укупно 1661 фактографски 
и фактографско-интерпретативни новински текст објављен током пе-
риода анализе.
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6.	 Резултати	истраживања
6.1. присуство интерпретације у штампи

анализа присуства фактографских жанрова са елементима ин-
терпретације потврдила је полазну хипотезу, према којој се штампани 
медији на све конкурентнијем медијском тржишту окрећу дубљем из-
вештавању о темама којима се баве, односно чисто фактографске жа-
нрове замењују интерпретативним. од укупно 1661 текста фактограф-
ског жанра објављеног у три дневна листа у анализираном периоду, 1441, 
односно 87% у себи садржи елементе интерпретације, док је 220 тексто-
ва, односно 13%, написано чисто фактографским жанром.

ова тенденција најизраженија је у дневном листу политика, где од 
542 анализирана текста, 492 има елементе интерпретације, док је 50 фак-
тографских, следи Курир, са 469 интерпретативних жанрова и 53 факто-
графска, док је у дневном листу Блиц највећи број чисто фактографских 
жанрова – 117, док је интерпретативних – 480 (видети графикон 1).

графикон 1. компарација присуства интерпретације у дневним новинама

интерпретација је доминантан начин извештавања у озбиљној 
дневној штампи. ипак, треба напоменути да је и у Куриру, као представ-
нику таблоидне штампе у овој анализи, уочено значајно присуство ин-
терпретативних жанрова, чији ће садржај бити подробније анализиран 
у поглављу које се бави квалитетом интерпретације у штампи.

6.2. заступљеност интерпретативних жанрова
хипотеза која се односи на заступљеност појединачних интерпре-

тативних жанрова у дневној штампи, а према којој је најзаступљенији 
жанр интерпретативни извештај, није потврђена, с обзиром на то да је 
анализа показала да је интерпретативна вест најзаступљенији интер-
претативни жанр у дневној штампи. од 1441 анализираног интерпре-
тативног жанра интерпретативних вести у три дневна листа има 733, 
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односно 51%, интерпретативних извештаја 626 – 43%, док интервјуа има 
најмање – 82, односно 6%.

добијени резултати могу се објаснити природом анализираних но-
винарских жанрова. недостатак времена и кратки рокови које новина-
ри дневних медија имају на располагању, као и ограниченост простора 
дневних листова, свакако утичу на присуство већег броја краћих но-
винарских форми. како је вест основни новинарски жанр, али уједно 
и најкраћи и најмање захтеван, можемо закључити зашто се дневне но-
вине, у трци са временом и у борби за што већи тираж, опредељују за 
овај најједноставнији вид интерпретације, опредмећен у интерпрета-
тивним вестима. треба напоменути да је хипотеза потврђена у полити-
ци, као представнику озбиљних информативних новина, у којима је нај-
заступљенији жанр управо интерпретативни извештај. од укупно 492 
анализирана новинска текста у политици интерпретативних извештаја 
је 281, интерпретативних вести 189, док је интервјуа 22. за разлику од 
политике, у дневним новинама Блиц уочено је значајно присуство ин-
терпретативних вести, којих има 299, у односу на интерпретативне из-
вештаје, којих је 129 и интервјуе – 52, док је у Куриру тај однос нешто 
уравнотеженији – 245 интерпретативних вести према 216 извештаја. 
оно што је занимљиво је то да је у Куриру током седмодневне анализе 
објављен најмањи број интерпретативних интервјуа – свега 8 (видети 
графикон 2).

графикон 2. компарација заступљености појединачних интерпретативних 
жанрова у дневним новинама

заступљеност појединачних интерпетативних жанрова у штампи 
свакако треба посматрати у ширем контексту природе дневних новина 
које су предмет анализе и њихових читалаца. како политика важи за оз-
биљан дневнополитички лист, самим тим су и интересовања њене пуб-
лике другачија од интересовања читалаца таблоидних и полутаблоидних 
новина. сходно томе, присутан је и већи број дужих текстова – интер-
претативних извештаја, који интерпретацији приступају целисходније и 
потпуније, него што је то случај са интерпретативним вестима у Блицу 
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и Куриру. такође, мали број интерпретативних интервјуа у Куриру може 
се довести у везу са таблоидном природом ових новина. како је за добар 
интервју потребна озбиљна припрема новинара, која изискује одређено 
време, јасно је да таблоидна штампа, у трци за тиражом и профитом, 
нема таквих амбиција.

6.3. Квалитет интерпретације у штампи
резултати квантитативне анализе су показали, као што је у прет-

ходним поглављима образложено, да дневна штампа у србији све више 
простора поклања интерпретативним жанровима који замењују „чисту 
фактографију”. међутим, детаљнијом анализом маркираних текстова 
уочено је да у таблоидној и полутаблоидној штампи, интерпретација 
губи своје основне карактеристике, и најчешће се претвара у псеудоин-
терпретацију. како у дневном листу политика у периоду анализе нису 
уочени примери псеудоинтерпретације, у наставку ће квалитативној 
анализи бити подвргнути неки од најилустративнијих примера интер-
претативних жанрова објављени у дневним листовима Блиц и Курир.

интерпретативна вест, објављена у Блицу 16. децембра 2013. године 
на 18. страни, под насловом „у зајечару отворена сигурна кућа”, за тему 
има значајни друштвени проблем – насиље у породици. иако је у тексту 
наведено да је ово прва сигурна кућа која је отворена у овом делу србије, 
овом питању посвећен је изузетно мали простор (два параграфа), с об-
зиром на његову озбиљност и распрострањеност. наиме, тема је интер-
претирана врло површно; у вести су наведени основни фактографски 
подаци о отварању објекта, док је у једној реченици у форми Бкг изјаве 
наведен податак о великом броју жртава породичног насиља у зајечару 
током 2013. године. пракса која постоји у (полу)таблоидима је таква да је 
насиље у породици најчешће тема рубрике црна хроника, док се превен-
цији овог проблема посвећује изузетно мала пажња.

пример псеудоинтерпретације представља и текст под сензацио-
налистичким насловом „силиконка снима песму” (Блиц, 22. децембар 
2013). текст који је током анализе маркиран као интерпретативна вест 
бави се „краљицама силикона”, како су медији сензационалистички 
назвали две девојке које су, незадовољне физичким изгледом, своја тела 
подвргле великом броју естетских операција, чиме су своју појавност до-
веле до границе непрепознавања. тренд пластичне хирургије, који по-
следњих година на мала врата стиже у србију, у овом се тексту третира 
као сензационалистичка вест, којој се чак приступа на подругљив начин: 
сања јојић одлучила је, изгледа, да покаже да су јој усне упркос имплан-
тима и те како покретне, па ће ускоро снимити и песму. вест о двема 
девојкама написана је у неколико параграфа са бекграундима (Бкг изја-
ва, историјски Бкг), без релевантних саговорника (психолога, доктора и 
слично) који би овај све учесталији проблем расветлили из више углова 
и понудили одговоре на питања који су психолошки узроци овог тренда, 
као и до каквих последица он може довести. одговор на питање зашто 
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то није урађено налази се у избору теме и угла из ког се она обрађује. 
избор теме је потпуно у духу таблоида. тема је приватни живот инстант 
славних личности – целетоида4, а циљ је да се читаоци забаве, а не да им 
се пружи дубљи увид у проблем. медији су, пишући о приватном жи-
воту славних личности, утицали на стварање и ширење посебне врсте 
културе – културе славних. посебно у двадесет првом веку предмет ме-
дијске пажње постају обични људи који постају краткотрајно популар-
ни најчешће због учешћа у ријалити програмима. на делу је нова појава 
– ,,селебритизација” обичних људи (вукадиновић 2013: 108–109). али, 
без обзира ко су актери – славне личности или инстант славни, култура 
славних је таблоидна култура која настаје ширењем гласина о звездама 
(Vilson, у Vukadinović 2013: 108). 

сличних примера има и у Куриру. интерпретативна вест под насло-
вом „исписали се ученици који су малтретирали пролазнике на улици” 
(Курир, 20. децембар 2013, стр. 9), наставак је извештавања о малолетнич-
кој деликвенцији у гимназији у чачку. у овом, као и у претходним при-
мерима, извештавање је фактографско уз додатак Бкг изјаве директора 
школе и историјског Бкг – подсећања на догађаје који су довели до испи-
сивања ученика из школе, али без потпунијег објашњења малолетничке 
деликвенције као комплексног друштвеног проблема. и овде је на делу 
извештавање о појединачним случајевима без покушаја да се они уклопе 
у шири друштвени контекст.

осим ове тенденције, у Блицу и Куриру уочено је и присуство интер-
претације у текстовима о темама које се тичу живота познатих лично-
сти, а који су објављивани на средишњим странама, у рубрикама забава 
(Блиц), односно старс (Курир). Блиц је у једном од својих бројева читаву 
страну посветио тексту под насловом „северина не да сина милану за 
Божић” (Блиц, 22. децембар 2013, страна 18). текст о познатој певачици и 
њеним породичним проблемима написан је у форми интерпретативног 
извештаја, допуњеног антрфилеом који садржи стручни Бкг – изјаву 
адвоката једне од супротстављених страна у тексту. иако је реч о интер-
претацији која нуди додатна објашњења, треба истаћи да је сама тема 
сензационалистичка, па се може закључити да њена интерпретација 
додатно доприноси таблоидизацији и сензационализацији, те су оваква 
врста и начин интерпретације сврстани у псеудоинтерпретацију.

још један упечатљив пример интерпретирања догађаја који не за-
служује пажњу шире јавности је интерпретативни извештај под насло-
вом „цецин син довео девојку на славу” (Блиц, 20. децембар 2013, стр. 
20–21). овој теми без оправданих разлога посвећене су готово две стра-
нице у овом броју, а текст је „обогаћен” изјавама познате певачице, по-

4 социолог крис роџек у својој категоризацији славних личности говори о целетои-
дима –  ,,споредним појавама у медијској култури, као што су добитници на лутрији, 
музичари који су се прославили једним хитом, јунаци ријалити шоу програма, стар-
лете, партнери јавних личности и разне друге особе које завређују медијску пажњу 
врло кратко и брзо бивају заборављени” (Vukadinović 2013: 19).
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дацима о храни и пићу који су се служили, као и списком гостију који 
су присуствовали догађају који је предмет извештавања – крсној слави.

у издању објављеном 18. децембра 2013. године Курир на 25. стра-
ни доноси интерпретативни извештај под насловом „Бојани нови деч-
ко купио мерцедес од 25.000 евра” (Курир, 18. децембар 2013). како је из 
самог текста могуће закључити, реч је о непотврђеним информацијама, 
трачевима и гласинама, међутим, с обзиром на то да извештај садржи 
три изјаве, као и подсећање на претходне догађаје, он је, бар према својој 
форми маркиран као интерпретативни извештај. када је реч о теми о 
којој се извештава, као и садржини поменутог извештаја, треба напоме-
нути да је и у овом случају у потпуности на делу сензационализам. 

као што је већ наведено, у Куриру је током анализе објављено све-
га осам интервјуа са елементима интерпретације. међутим, осим малог 
броја објављених интервјуа, треба поменути и квалитет интерпретације 
у њима. један од псеудоинтерпретативних интервјуа, који се бави сен-
зационалистичком темом, је интервју са естрадном звездом – гагијем 
ђоганијем, објављен у Куриру под насловом „Био сам са сандром мељ-
ниченко када је имала 14 година” (Курир, 22. децембар 2013, стр. 20–21). 
у тексту на готово две стране, позната личност износи непроверене де-
таље из приватног живота друге познате личности, што је типичан при-
мер сензационализма и ширења гласина. елементи интерпретације у 
тексту могу се наћи у томе што је интервју допуњен антрфилеом, као и 
„статистиком” која се, кроз неколико ставки бави истом темом. ипак, с 
обзиром на тему и актере приче, ова интерпретација такође је у анализи 
означена као псеудоинтерпретација. 

извештавање таблоида, засновано на подилажењу најнижим уку-
сима публике, односно интерпретирање догађаја који нису ни према 
једном од критеријума новинарства релевантни за ширу јавност, као 
и површна интерпретација значајних друштвених проблема доводе до 
додатне пасивизације читалаца и стварања апатије у јавности. иако је 
очигледно да објашњење овог тренда лежи у настојању комерцијалних 
медија да остваре што већи профит, то свакако не може бити оправдање 
за неадекватно извештавање и интерпретирање догађаја. у савременим 
таблоидима ,,категорије као новинарска част, фер однос, угао вести и до-
бар укус неповратно су демодиране, па порнографија, насиље, тероризам 
и приземна забава представљају легитимни део објављених или емито-
ваних садржаја. власници и уредници негирају приговоре медијских 
критичара, правдајући се изговором да публици дају „‘само’ оно што она 
жели, не уважавајући констатацију да ‘публика и не зна шта жели док 
јој се то не понуди’ (сер теренце цонран, британски дизајнер и писац)” 
(todorović 2010: 90–91).
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7.	 Закључак
иако је у истраживању потврђена основна хипотеза да је интерпре-

тација доминантан начин извештавања у односу на фактографију, до-
бијене податке треба тумачити у контексту квалитета интерпретације 
који се у анализираним новинама нуди читаоцима. начини на који полу-
таблоидни и таблоидни листови приступају интепретацији не задовоља-
вају ни основне критеријуме новинарског извештавања, док је уочена 
ситуација у озбиљном дневном листу вишеструко повољнија, с обзиром 
на то да током седмодневне анализе у политици нису забележени при-
мери драстичног одступања од целовите интерпретације у случајевима 
када су тема или догађај о коме се извештава такав приступ и захтевали.

значајно присуство интепретације у дневној штампи свакако може 
бити добра полазна основа за разумевање и сналажење у све компли-
кованијем свету. како је технологија омогућила сваком појединцу да 
брзо дође до потребних информација, штампани медији на себе треба 
да преузму улогу тумача: „данас нам је у обиљу информација којима смо 
свакодневно изложени све потребнија њихова селекција, а нарочито ту-
мачење. тај посао је одувек био императив новинарства, који данас, у већ 
назначеним околностима, добија све већи значај” (nedeljković 2011: 79).

постојање целовите и сврсисходне интерпретације у дневној штам-
пи може донети обострану корист и медијима, једнако као и њиховим 
читаоцима. корист за дневне листове је у томе што остају конкурентан 
медиј и у ери доминације интернета, нудећи читаоцима тачну, право-
времену и пре свега потпуну информацију, док сами читаоци „профи-
тирају” јер захваљујући оваквим информацијама постају свесни узрока 
и последица актуелних друштвених процеса. како истиче ненад вујић, 
редакције у суочавању са неизбежном транзицијом ка дигиталној ери, 
морају да „у већој мери него досад производе садржаје релевантне за жи-
вот својих читалаца” (Vujić 2010: 197), као и да их интерпретирају цело-
вито, дубински, пружајући читаоцима потпуну информацију на основу 
које читаоци даље формирају свој однос према стварности.
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facTuaLiTY anD inTerPreTaTion  
in The Serbian DaiLY PreSS

Summary
interpretation is an integral element of daily press and, as theorists believe, in the era of 

the internet it is one of the ways how printed media can remain competitive and keep their 
readers. providing a deeper analysis, shedding light on the background of the events which 
are reported, detecting hidden items by answering questions why and what next are actually 
the characteristics of a well done interpretation which “forces” the reader to think and take 
a critical attitude, which makes the reader an active subject of public communication. how-
ever, the crisis that has affected the media in serbia in recent years, and which has led to the 
commercialization and tabloidization of the media, has influenced, among other things, the 
quality of interpretation in the press. This paper investigates the presence of interpretation in 
factual genres (news, reports and interviews) in three daily newspapers in serbia - Politika, 
Blic and Kurir, with a particular emphasis on the quality of interpretation and the existence of 
significant elements that a complete interpretation should contain.

Keywords: interpretation, factuality, pseudo-interpretation, printed media, daily 
newspapers
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ВеЛИКА ЛИНГВоСТИЛИСТИЧКА СИНТеЗА:  
оД СТИЛСКе фИГуРе До СТИЛеМА 

(Милош Ковачевић, Стилистика	и	граматика	стилских	
фигура,  iV издање, Београд: „Јасен”, 2015, 380 стр.)

прошло је четврт века откако се појавила књига стилистика и гра-
матика стилских фигура милоша ковачевића.1 постала неизоставни 
уџбеник филолошких студија, као и једна од најцитиранијих србист-
ичких публикација. прво издање је било иновација (1991), а четврто је 
увелико постало класично дело које обележава једну епоху србистике 
(2015). веома је велики број аутора који су у претходних 25 година, ос-
лањајући се на ову књигу, применили теоријско-методолошки концепт 
лингвостилистике у својим истраживањима. 

пред читаоцем је најобимнија анализа стилских фигура у србисти-
ци, при чему је свака фигура теоријски размотрена, објашњена и описана 
према два лингвостилистичка критеријума − стилематичност (језичка 
форма са одређеним типом одступања) и стилогеност (ефекат својствен 
датој фигури). ако погледамо „индекс стилских фигура” (стр. 375−377), 
запазићемо 121 одредницу, од којих се већина односи на појединачне фи-
гуре, док се мали број односи на групе фигура (фигуре негације; фигуре 
понављања; фигуре у ужем смислу). наведен је велики број примера из 
различитих функционалних стилова, највише из жанрова књижевно-
уметничког и публицистичког стила: у „корпусном индексу имена” на-
лази се 187 аутора (стр. 369−373). књига се може посматрати као свеобух-
ватна синтеза теоријских промишљања о феномену фигуративности, 
као и проблемима стилематичности и стилогености у језику уопште.

ова публикација садржи следеће целине: (а) предговори сва четири 
издања (стр. 3−4; 5−6; 7; 9−15); (б) центални део чине 22 студије о стил-
ским фигурама односно стилемима (стр. 17−358); (в) „Литетратура” (стр. 
359−368); (г) „корпусни индекси имена” (стр. 369−373); (д) „индекс стил-
ских фигура” (стр. 375−377).

док су у претходним издањима обрађене фигуре речи (семанто- 
стилеми) и фигуре конструкције (синтаксостлеми), четврто издање упо-

1 прво издање, под насловом граматика и стилистика стилских фигура, објављено 
је 1991. године. од другог издања књига носи наслов стилистика и граматика 
стилских фигура (1993). треће издање појавило се 1999. године.
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тпуњено је описом фигура граматичког плана језика (морфостилеми). 
„тиме је књига о стилским фигурама ‘прекорачила’ границу лексичких и 
синтаксичких јединица, укључујући у анализу ријетко анализиране гра-
матичке фигуре” (стр. 3). 

у претходном издању објављено је 17 студија које се јављају и сада. 
представићемо их укратко. 
(1) „метафора” (стр. 14−32) – разматрају се форме метафоре (копула-

тивна, апозитивна, хифенска, лексичка, генитивна форма). предо-
чавају се теорије посвећене фигуративности метафоре (поредбена, 
супститутивна, интеракцијска, катахрезичка теорија). прецизирају 
се односи метафоре према персонификацији, прегнанцији, хипоти-
пози и алегорији. диференцира се метафора као механизам полисе-
мије од метафоре као стилске фигуре.

(2) „метонимија и синегдоха” (стр. 33−58) – објашњавају се различити 
приступи метонимији (психолошки, логички, семиотички, линг-
вистички). успоставља се дистинкција између метонимије и мета-
форе, као и између синегдохе и метонимије. описују се (под)типови 
метонимије (просторна, временска, каузална, посесивна, партитив-
на), као и (под)типови синегдохе (именовање целине именом дела 
целине и обратно).

(3) „антономазија” (стр. 59−69) – прецизирају се диференцијалне црте 
антономазије према другим фигурама „преименовања”, као што су 
метонимија, синегдоха и перифраза. описују се (под)типови анто-
номазије (употреба онима у функцији апелатива и обратно).

(4) „фигуре хармоничног противуречја” (стр. 71−89) – испитују се фи-
гуре које као структурну, семантичку или структурно-семантичку 
карактеристику подразумевају компоненту адверзативности: окси-
морон, антитеза, антиметабола и парадокс. показује се да је у спе-
цификацију фигуре неопходно укључити и стилематички и стило-
гени аспект. 

(5) „антонимија, градација и литота” (стр. 91−115) – анализа ових кате-
горија превазилази оквир лингвостилистичког разматрања стилске 
фигуре: „пошто се литота најчешће остварује као употреба грама-
тички негиране умјесто лексички афирмативне јединице”, полази се 
од анализе градуалних антонима посматраних кроз међуоднос ан-
тонимије, градације и негације”. показано је да негација представља 
инхерентно својство градуалних антонима. укључивањем литоте у 
разматрање доказује се да имплицитној градуалности одговара екс-
плицитна градација (изражена јединицама различитих нивоа). 

(6) „градација” (стр. 117−123) – говори се о различитим критеријумима 
према којима се може класификовати градација (критеријум поја-
чавања/смањивања квантитета или квалитета у јединицама града-
ционог низа; критеријум типа језичких јединица које чине града-
циони низ).
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(7) „кумулација” (стр. 125−134) – издвајају се четири типа фигура на-
брајања: синатроизам, набрајање са синсемантичним катафорским 
пилоном, набрајање са аутосемантичним катафорским пилоном, 
кумулација.

(8) „перифраза” (стр. 135−199) – објашњавају се везе између перифра-
зе и других фигура (синегдоха, метонимија, метафора, еуфемизам, 
литота, антономазија, катахреза). везе могу бити двојаке: друга фи-
гура се реализује или као елеменат перифразе или се структурно 
поклапа са перифразом. међутим, перифраза се увек реализује као 
синтаксичка конструкција, док се додирне фигуре могу остварити 
и појединачним речима. објашњава се однос перифразе и фразео-
логизма, прилошких израза и декомпонованог глагола.

(9) „зеугма и ателажа” (стр. 201−213) – анализира се једна од најстилоге-
нијих фигура. изразита стилогеност зеугме запажа се у чињеници 
„да готово свака зеугмичка конструкција има статус афоризма или 
се по структурним и комуникативним вредностима приближава 
афористичком и/или паремиолошком исказу” (докази су поделили 
судије, а судије мито; интимност рађа презир и децу). 

(10) „елипса и силепса” (стр. 215−228) – значај овог разматрања огледа 
се не само у идентификацији елипсе као стилске фигуре, него и у 
осветљавању односа између граматичког и стилистичког плана 
језика. разматра се однос граматичке и стилистичке норме према 
елиптичним конструкцијама уопште. прецизира се разлика између 
три ступња изражајности елипсе, која се појављују код поетске, 
општестилистичке и граматичке елипсе (прва је најизражајнија, 
друга мање, а трећа је најмање изражајна елиптична конструкција).

(11) „тмеза и дијакопа” (стр. 229−239) – прво се анализира граматичка 
тмеза у српском стандардном језику (ни за кога, ни за које благо; али: 
без икога, без икаквих средстава). затим, спецификује се стилистич-
ка тмеза (дијакопа), а то је стилска фигура која нема упориште у гра-
матичким правилима. у питању је „граматички несанкционисано 
разбијање неке ријечи на дијелове између којих се умеће нека друга 
ријеч или група ријечи” (ја у мирогојском спокоју чујем истину своју 
о мирогоју! [...] о, миру! о, гоју! само ја знам истину твоју!).

(12) „хендијадис” (стр. 241−252) – описује се стилематички поступак на 
коме се заснива ова фигура: супституција синтагматске суборди-
нације синтагматском координацијом како би се изразио сложени 
појам (војска јунака са заставама → војска јунака и застава). указује 
се да изразита стилогеност хендијадиса почива на синтаксички ало-
гичном преобликовању зависне у независну синтагму, при чему је 
такво преобликовање омогућено имплицитним присуством зна-
чења и препознатљивошћу структуре зависне синтагме.

(13) „прегнанција у ауторској дидаскалији” (стр. 253−275) – циљ је да 
се скрене пажња на репрезентологију, синтаксичку поддисципли-
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ну која се бави проблематиком међуодноса туђег говора и говора 
аутора. анализира се ауторска компонента неауторског говора у 
којој се употребљава глагол са семантичком компонентом звуко-
вног оглашавања. фигура прегнанција настаје употребом: глагола 
афективног оглашавања човека (јечати), глагола звука који поти-
че од одређеног предмета или природне појаве (фијукати), глагола 
животињског оглашавања (блејати).

(14) „нова стилска фигура – фигура супстантиватика” (стр. 277−294) –при-
казан је процес настајања фигуре (домаћи привредници и привредни-
ци руске Федерације → домаћи и привредници руске Федерације). реч 
је о координираној конструкцији састављеној од две супстантивне 
синагме, од којих је прва с конгруентним, а друга с неконгруентним 
атрибутом. стварање стилема омогућено је употребом адјектива у 
супстантивној функцији (такав адјектив назива се супстантиват). 
супстантиват се јавља као последица редукције надређеног члана 
именичких синтагми и синтаксичког правила да у координирану 
везу могу ступати једино хомофункционалне јединице.

(15) „стилске фигуре понављања и лингвистика текста” (стр. 295−219) – 
описују се текстуалне фигуре засноване на позиционо условљеним 
понављањима: анафора, епифора, симплоха, просаподоза, мезофо-
ра, анадиплоза, анаепифора, мезоанафора, мезоепифора, анамезоф-
ора, епимезофора. од позиционо неусловљених понављања издваја 
се полиптотон. говори се о позиционо условљеним и неусловљеним 
понављањима која се односе на семантички садржај (епанафора). 
размотрене су фигуре везане за десцедентни амплификативни текст: 
регресија, дистрибуција и егземплум. пажња се посвећује и фигурама 
које одражавају „текстуално оваплоћење смисаоног јединства општег 
и посебног, односно посебног и општег” (ентимем и епифонем).

(16) „стилске фигуре и лингвостилистика” (стр. 321−347) – разматрају 
се (под)типови синтаксостилема оформљених поступцима интен-
зивирања, пермутације и осамостаљивања. 

(17) „фигуративна анализа једне пјесме саве мркаља” (стр. 349−358) – 
ово је последња студија у књизи, а представља својеврсни закључни 
осврт којим се  предочава како фигуре учествују у структури и у 
смислу књижевног текста.

најновије издање доноси пет нових студија. укратко ћемо предста-
вити њихов садржај. 
(1) „фигуре негaције” (стр. 105−115) – ова студија обрађује све фигуре 

код којих је негација нужна граматичка или семантичка компонен-
та. то подразумева или употребу одричне синтаксичке структуре 
или негацију значења које је као примарно „наметнула” експлици-
рана синтаксичка констукција. дакле, негација се схвата двојако: 
као структурно и као интерпретативно начело. издвајају се фигуре: 
литота, иронија и подврсте ироније (сарказам, дијасирам, хариен-
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тизам, мимеза, астеизам, акизам), претериција, адинатон, фигура 
порицања и тврђења, реторичко питање. 

(2) „адинатон” (стр. 147−159) – адинатонским конструкцијама изража-
вају се значења готово свих одричних прилошких или заменичких 
универзалних квантификатора. значења ‘никад’ и ‘нимало’ везана 
су за одређену форму: супстантивна синтагма с временском лексе-
мом (‘никад’ = на куково лето); зависна временска клауза (‘никад’ 
= кад на врби роди грожђе); еквативна поредбена предикатска или 
непредикатска конструкција (‘нимало’ = интересује ме колико/као 
лањски снег). остала значења (‘никако’, ‘нико’, ‘ништа’, ‘нигде’) нису 
везана за одређену синтаксичку структуру, него се изражавају фра-
зеолошким јединцама (нама тих пара; девета рупа на свирали).

(3) „еуфемизми и дисфемизми” (стр. 161−180) – у питању су денотатив-
но подударне, а смисаоно различите јединице; односе се на исту 
појаву, коју различито представљају (еуфемизам – неутрално, убла-
жено; дисфемизам – негативно, непристојно). разматрају се форме 
ових фигура (дисфемизам се изражава лексемом, а еуфемизам и 
лексемом и перифразом), као и ступњеви стилогености различитих 
еуфемистичких и дисфемистичких јединица.

(4) „таутологија и плеоназам” (стр. 181−199) – циљ је да се одреди јас-
на критеријална граница измећу стилистичке и „антистилистичке” 
употребе таутолошких и плеонастичких конструкција. одређује 
се структурна диференцијална црта (субординирана синтагма као 
форма плеоназма; напоредна конструкција као форма таутологије) 
и тип одступања фигура (подређени члан значењски је садржан у 
надређеном члану код плеоназма; синтаксички низ хомофункцио-
налних синонимних јединица код таутологије). посматрано на ши-
рем плану, ова студија је значајна јер одговара на питање: како од-
редити границу између стилске грешке и стилске фигуре? 

(5) „морфостилистичке фигуре” (стр. 267−275) – указује се на важност 
проучавања стилистичког плана граматичких категорија. разма-
трају се граматичке фигуре, које су у досадашњој србистици ретко 
истраживане. антимерија − заснива се на супституцији појединих 
врста речи. антиптоза − подразумева супституцију стандард-
нојезичких падежних облика  нестандардним (дијалекатским). ена-
лага − базира се на супституцији облика једнине обликом множине 
код речи „отпорних” према множини, и обратно. 

садржај књиге отвара текст „изазов реторичких фигура – предго-
вор првом издању” (стр. 9−15), у коме се даје историјат реторичке теорије 
стила од античке реторике (elocutio) до структуралне поетике. издвајају 
се три кључне епохе: антика као почетак, романтизам као завршетак и 
симболизам као подстицај обнове реторике. двадесети век шездесетих 
година доноси обнову и научну афирмацију реторике као теорије стил-
ских фигура, захваљујући француским структуралистички усмереним 
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теоретичарима књижевности (р. Барт, ж. женет, ц, тодоров, ж. коен). 
фигуре се више не посматрају као стилски украси, већ се истражују 
језички механизми грађења фигура. „у први план се ставља анализа њи-
хове језичке структуре; тек описом фигуре као језичког феномена отвара 
се могућност објашњења фигуре као поетског феномена” (стр. 11). 

реторичари из Лијежа (ж. дибоа и сарадници) приступају лингви- 
стичком преиспитивању феномена фигуративности. језичким анализа-
ма утврђено је да принцип одступања, као реторички темељ фигуратив-
ности, подразумева својеврсни регуларитет, тј. одређена правила (стр. 
11). међутим, теорија Лијежана није спецификовала услове под којима 
одређени језички израз добија фигуративну вредност, тј. остало је не-
решено питање опозиције фигуративно : нефигуративно. ово питање 
у центар свог интересовања ставља савремена лингвостилистичка тео-
рија, на којој се темељи књига стилистика и граматика стилских фигу-
ра милоша ковачевића. 

Да закључимо. – четврто издање књиге стилистика и грамати-
ка стилских фигура милоша ковачевића доноси најобимнију анализу 
стилских фигура у србистици. ова публикација представља и најпот-
пунију синтезу теоријских промишљања о феномену фигуративности, 
као и проблемима стилематичности и стилогености у језику уопште. 

данас када се срећемо са четвртим издањем стилистике и грама-
тике стилских фигура, није потребно доказивати научну оправданост 
питања: „а чему познавање стилских фигура и/или стилема?” (стр. 294). 
стилске фигуре и стилеми нису „власништво” писаца, већ свих говор-
них представника једног језика у различитим делатностима. предста-
вљају механизам самог језика, као својеврсне језичке универзалије. део 
су и знања језика и знања о језику. зато изучавање стилских фигура и/
или стилема представља основу непрестаног откривања изражајног бо-
гатства језика, као и саставни део унапређивања лингвистике.

примљен 31. августа 2016. године 
прихваћен 9. децембра 2016. године 
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универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

докторске академске студије књижевности

Ка	УнУтРашЊиМ	хОРиЗОнтиМа:	ПРилОг	
ПРОУЧаВаЊУ	аВангаРДне	ДРаМСКе	ПОетиКе	

хаРОлДа	ПинтеРа ТоМИСЛАВА М. ПАВЛоВИћА

књига Ка унутрашњим хоризонтима: прилог проучавању авангард-
не драмске поетике харолда пинтера томислава м. павловића, доцента 
енглеске књижевности на филолошко-уметничком факултету у кра-
гујевцу, представља допуњену верзију ауторовог магистарског рада под 
насловом авангардна трагикомедија харолда пинтера одбрањеног на 
филолошком факултету у Београду. књига се састоји из три дела. пре 
првог дела, аутор даје веома кратак и концизан увод (7–8) о авангард-
ној трагикомедији, као и преглед тема којима се у оквиру књиге бави. 
први део, под називом уводна разматрања – трагикомедија и енглеска 
позоришна сцена (9–28) обухвата два поглавља: 1. трагикомедија у модер-
ном драмском стваралаштву (9–18) и 2. енглеска позоришна сцена у вре-
ме рађања модерне драме (19–28). други део, насловљен централни део 
(29–226) састоји се од осам поглавља: 1. појава харолда пинтера и ње-
гов уметнички развој (29–38), 2. авангардизам у делу харолда пинтера 
(39–52), 3. драмска техника (53–100), 4. ликови (101–128), 5. трагикомич-
но јединство (129–152), 6. језик и нејезичка средства (153–196), 7. пинте-
ров поетски театар (197–214) и 8. харолд пинтер као политички писац 
(215–226). трећи део књиге носи назив завршна разматрања – коначни 
домети пинтерове драматургије (227–234) и представља засебну цели-
ну. након сваког поглавља аутор даје напомене које директно упућују 
читаоца на литературу из које је преузет цитат или мисао који се помињу 
у самом тексту. на самом крају књиге, поред Литературе, налази се и 
индекс имена, као и Белешка о књизи и Белешка о аутору.

прво поглавље првог дела, насловљено трагикомедија у модерном 
драмском стваралаштву бави се условима под којим је авангардна тра-
гикомедија настала, као и неким од њених основних карактеристика. ау-
тор наводи да се трагикомедија рађа из духа времена кога карактерише 
својеврсна криза. европа двадесетог века је управо била поприште једне 
такве кризе из које је настао револуционарни жанр трагикомедије. она 
је путем блиске спреге ироније и деконструкције поставила на позорни-
цу нове комаде који су спајали два диспаратна жанра, трагедију и коме-

1 devla28@gmail.com
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дију. међутим, улазећи и у раван постмодернизма, аутор, на известан 
начин, упозорава читаоца да су постмодерне тенденције опречне траги-
комедији, ,,у смислу постмодернистичког бекства од реалности и њену 
симулацију путем медија” (11). занимљиво је и ауторово становиште да 
се револуционарност овог жанра не огледа у његовој тенденцији ка пре-
вазилажењу кризе, већ у томе да се њиме стари, традиционално драмски 
модуси превазиђу. да би то постигла, трагикомедија је у своју структуру 
инкорпорирала разноврсне дезинтеграционе поступке, попут апсурд-
ности, фрагментирања и цикличности које су у блиској повезаности са 
естетиком шока којој трагикомедија тежи. 

наредно поглавље овог дела, енглеска позоришна сцена у време 
рађања модерне драме, аутор започиње описом стања које је владало 
енглеском позоришном сценом у првој половини двадесетог века. како 
аутор објашњава, настанку новог таласа и револуцији у позоришној 
традицији у енглеској претходила је духовна криза, песимизам и апа-
тија. међутим, под утицајем континенталних драматичара, енглеско 
позориште је доживело својеврсну ренесансу, чији је представник из-
међу осталих био и харолд пинтер. од утицаја који су обликовали но-
вонасталу енглеску драму аутор издваја француску авангардну драму, 
драму апсурда, али и Брехтов епски театар, дајући на тај начин ширу 
слику драмских конвенција које су се могле запазити у европским кру-
говима. као почетак позоришне револуције на простору енглеске аутор 
наводи тачан датум, а то је прво извођење представе осврни се у гневу 
Џона озборна која је одржана 8. маја 1956. године. од овог тренутка за-
почиње постепени развој модерне енглеске драме. због свог бунтовнич-
ког карактера и обрађивањем тема које су биле усмерене ка друштвеној 
критици, енглеска драма је добијала разне називе. аутор издваја изразе 
попут kitchen sink drama, angry young men, натуралистичка, па чак и нео- 
реалистичка драма. новине које је нови покрет донео биле су у својој 
бити експерименталног карактера, мада, како аутор истиче, не увек 
постојане. међутим, диспаратност стилова, недостатак манифеста, не-
наклоност критичара не умањује значај драматичара који су умногоме 
допринели реформисању драме у чему је неоспорно учествовао и ха-
ролд пинтер, што и аутор са пуним правом наглашава.

други део књиге почиње поглављем које носи назив појава харолда 
пинтера и његов уметнички развој. користећи се биографским чињени-
цама, аутор нам предочава да су друштвене околности у којима је пин-
тер растао, а које су биле у знаку насиља и антисемитизма, имале утицаја 
на дела која ће пинтер касније стварати. међутим, павловић се осврће 
и на позитивне стране које су у пинтеру пробудиле драмске афинитете, 
издвајајући бављење глумом као један од пресудних фактора. такође, на-
гласак се ставља и на пинтерове поетске афинитете. иако се пинтерова 
поезија данас не чита толико као његове драме, корелација која постоји 
између у смислу тема и метафора не може се занемарити. у анализирању 
самих тема и стила који карактеришу пинтерове драме, аутор наводи 
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да се пинтер у великој мери разликује од осталих његових савременика 
као што су то озборн или вескер. у својим драмама, које између осталог 
карактерише минимализам и симболизам, пинтер се према човеку од-
носи са онтолошке стране, имајући у виду његово место у свеукупном 
модерном поретку, док се код осталих драмских писаца акценат стављао 
на социјални бунт и политичке токове. пинтерова различитост се огле-
да и у томе што се у његовим драмским остварењима јавља опасност и 
претња чији је узрок непознат. још једна теза којој павловић посвећује 
пажњу јесте и пинтерова блискост са припадницима француског новог 
романа у смислу несистематичности у писању и немогућности да сам 
писац своју драму опише или сумира. у писању својих драма пинтер 
се, барем у почетку, није бавио питањима политике и друштвеног ан-
гажовања, због чега се сусретао са негодовањем публике и критичара. 
пинтерове драме су биле критиковане и због мањка моралних судова 
и због пишчеве дистанцираности када су у питању разматрања односа 
међу протагонистима. међутим, као модерниста, пинтер се свакако из-
двојио од осталих енглеских драмских писаца. у његовом делу су при-
сутни одјеци разноврсних аутора попут кафке, Џојса, Бекета, чиме је oн 
на оригиналан начин превазишао реализам који је био присутан у ен-
глеском позоришту.   

у наредном поглављу, авангардизам у делу харолда пинтера, указује 
се на манифестације авангарде које су, путем различитих покрета и њи-
хових протагониста, нашле свој израз у пинтеровим драмама. као једну 
од основних тема које се јављају код пинтера аутор наводи тему изоло-
ваности на коју се надовезује претња насиљем које су до пинтера дошле 
путем Бекета, односно кафке. Ликови коју се налазе у својим затворе-
ним просторијама поседују страх од спољног насилног света и спремни 
су да свој простор и одбране разноврсним средствима. ослањајући се 
на изјаву самог пинтера, павловић истиче да се насиље које је пинтер 
пренео у своје драме заправо дешава и у самој реалности. поступке које 
је пинтер користио у својим драмама аутор повезује са егзистенцијали- 
стичком мишљу (сартр) али и са праксом театра апсурда (Бекет и јо-
неско) која је у блиској вези са самим егзистенцијализмом. као и у дра-
ми апсурда, ликови у пинтеровим драмама немају јасне мотиве за своје 
поступке, чиме се доводи у питање њихов разум, али и идентитет који 
нам постаје непознаница. стога питање људске природе је нешто што 
је заокупљало пажњу пинтера. као и код осталих авангардиста, пин-
тер се посветио и проблему комуникације. како аутор истиче, пинте-
рови ликови више не желе него што не могу да комуницирају између 
себе. међутим, аутор износи још једну тврдњу да пинтерова намера није 
била да језик у потпуности прикаже као неефикасан, већ да покаже да се 
људи заправо крију иза језичког медијума. што се тиче структуре пин-
терових комада, она је слична Бекетовој и јонесковој у смислу неизраже-
ности традиционалних постулата. али, како аутор запажа, пинтерове 
драме ипак имају извесну акцију и фабулу, што није случај код Бекета у 
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чијим драма статичност доминира. оно на чему се још аутор задржава 
јесте и тема сна и фантазије које аутор повезује са авангардним токови-
ма и апсурдним ефектима који се постижу наведеним техникама.

треће и најдуже поглавље у књизи насловљено је драмска техника. 
већ на почетку поглавља аутор наглашава важност ирационализације 
која се остварује у пинтеровим драмама, и то на три нивоа: духовно-по-
етској основи, кључним елементима драмске целине (композиција, је-
динства, фабула и друго) и утврђеним позоришним конвенцијама (однос 
према публици, схватање сцене и сценски ефекти). при компоновању 
својих драма, пинтер се користио фрагментацијом, дефабулизацијим, 
па и нарушавањем каузалитета драмске радње. важан аспект пинтерове 
драматургије који аутор наглашава јесте и антимиметизам који доводи 
до релативизације начела нужности, вероватности и долочности чиме 
се, како аутор истиче, стварни свет разграђује, а ,,[у]место подражавања 
реалног света прелази се на подражавање игре” (56). иако се пинтер ко-
ристио поменутим антимиметичким начелима, она се не могу уочити у 
свим његовим драмама. у пинтеровом опусу, аутор запажа и појашњава 
негацију јединства времена, места и радње. време је код пинтера релати-
визовано тако да се драмски ток не може увек пратити у оквиру типич-
них временских равни. место, које у пинтеровим комадима фигурура 
као затворена соба, није експлицитно наглашено што, како павловић 
запажа, доприноси универзалности драма. нарушеност драмске радње 
се огледа у недоследним поступцима самих ликова, али нас аутор та-
кође упозорава да се у пинтеровим драмама ипак може разазнати уз-
рочно-последични ток догађаја. оваквим поступцима, пинтер се доне-
кле удаљио од традиционално формулисаних драмских норми и уместо 
тога у први план је поставио случај као естетичку категорију, али и та-
козвани non sequitur, тачније несклад елемената унутар мањих и већих 
целина. од техника које аутор издваја и појашњава, а које су важне за 
разумевање пинтеровог стваралаштва и које аутор повезује са токовима 
модернизма су ониризам, односно техника сна, потом техника контра-
пункта, односно истицање супротности појединих феномена и начела, и 
промене драмског ритма. да би читаоцима илустровао своје донете за-
кључке, павловић даје многобројне примере из самих драма, чиме јасно 
и непосредно добијамо увид у технике које је пинтер користио. 

четврто поглавље књиге, ликови, посвећено је анализи јунака пин-
терових драма. аутор истиче да су и ликови претрпели процес ирацио-
нализације. у складу са авангардним начелима, ликови пинтерових 
драма су деградирани и редуковани. они су носиоци углавном негатив-
них особина, а са таквим ликовима публика се не може саосећати. због 
своје отуђености, онтолошке празнине која их карактерише и умање-
ности они су својеврсни антихероји. оно што т. павловић истиче јесте 
проблем идентитета ликова, који је у пинтеровим драмама доста магло-
вит. у сталном ишчекивању, самоћи и страху од уљеза који би могао да 
их угрози, они постају первертиране личности које без вере у Бога живе, 
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како то аутор исправно каже, ,,неку врсту ‘живота у смрти’” (108). аутор, 
у својој анализи, указује и на слику породице која у пинтеровим драма-
ма постаје посве девијантан ентитет унутар кога су односи пољуљани. 
на овај начин аутор ставља овакав положај породице у један макрокос-
мос где се приказ ње јавља као критика савременог света.   

следеће поглавље носи назив трагикомично јединство. аутор на по-
четку истиче да је авангардна трагикомедија, у којој се огледају и тра-
гедија и комедија, фарсичног карактера које произилази из недостатка 
комуникације, неразумевања, али и свеопштег бесмисла што се може 
приписати Бекетовим и јонесковим драмама. међутим иза фарсе и ап-
сурда које је модерна драма презентовала крије се, како аутор наводи, 
дубљи смисао човекове егзистенције. у пинтеровим драмама трагично 
и комично су на посве јединствен начин удружени, с тим што се комич-
но јавља до одређене тачке када се почињу уочавати трагични патос који 
тежи да превлада. због своје јединствености у презентовању смеховних 
сцена пинтер се разликовао од својих колега по перу. аутор ставља и 
акценат и на то да комично у пинтеровим драмама није у потпуности 
потиснуто, већ да оно може да нађе свој пут кроз трагични комплекс. 
у својој анализи средстава и техника које пинтер користи, павловић се 
осврће на читав дијапазон таквих поступака, при том дајући ексцерп-
те из драма у којима се осликавају његова објашњења. аутор описује 
како више тако и ниже облике комике који се могу уочити код пинтера. 
пинтер се у својим делима креће од нижих облика комике, што пред-
ставља само полазну тачку са које се креће ка вишим, комплекснијим 
смехотворним моментима. од нижих се у пинтеровом стваралаштву 
истичу двосмисленост, гег, виц, псовке и многи други, а од виших карак-
теристични су, на пример, нонсенс, хумор и иронија. међутим, анали-
зом драмског корпуса, аутор долази до закључка да сви аспекти који боје 
комичним тоновима пинтерове драме се углавном не јављају самостал-
но, већ се они међусобно прожимају и допуњују. сваки од ових посту-
пака аутор ставља у контекст драма, да би читаоцу појаснио пинтерове 
тежње које се оцртавају у чињеници да у трагичној атмосфери, која до-
минира у драмама, смех и комично нису у потпуности занемарени, већ 
да они служе као једна врста одбране ,,од претећег ништавила које нас 
окружује” (150). 

шесто поглавље књиге, језик и нејезичка средства, аутор започиње 
наглашавајући важност језика којим се пинтер служио при компоно-
вању својих драма. као један од главних носилаца драмске структуре, 
пинтеров језик у великој мери утиче на све остале аспекте драмске це-
лине. због тога, аутор поистовећује особине пинтерових драма са осо-
бинама језика. сам језик авангардне драме је тежио ка деконструкцији 
традиционалних језичких норми чиме су се постављали темељи новом 
сценском језику. аутор указује на то да се пинтер у својим драмама ко-
ристио језиком карактеристичним за авангарду, где се фокус помера са 
дословног на имплицитно и алузивно. језик којим се ликови користе је 
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у знаку микросвета у коме они обитавају. односно, они живе, како то 
аутор каже, у ,,засебном језичком микросвету” (157). међутим, на овакав 
начин пинтер успева у својој намери да презентује савремени макро-
космос. својим ликовима пинтер је подарио језик свакодневице који се 
одликује понављањима, некохерентношћу, погрешкама. у разговору са 
другим ликовима они се користе кратким реченицама због мањка кон-
верзацијских тема, али се понекад и сусрећемо са импозантним моно-
лозима које ликови изговарају. испод недостатка праве комуникације, 
у реченицама пинтерових ликова назире се концепција подтекста. пра-
тећи пинтерово појашњење ове категорије, аутор истиче тишине које су 
саставни део подтекста када се у неизговореном назире извесна намера 
dramatis persona. поред овога, јунаци пинтерових драма користе језик 
у сврху остваривања (не)доминације. да би у потпуности искористио 
експресивност свог драмског језика, пинтер се користи разноврсним 
поступцима, укључујући набрајања, језик апсурда и технику колажа. 
важно место у овом поглављу се придаје управо поменутим тишинама, 
али и паузама и гестовима који чине нејезички део пинтеровог драмског 
израза. али они су као и сами изговорени искази значењски веома ва-
жни и могу се користити у сврху доминације која је понекад и ефектив-
нија од самог говора.

претпоследње поглавље насловљено је пинтеров поетски театар. 
павловић указује да се поетски квалитет који се налази у пинтеровим 
драмским остварењима јавља онда када постоји немогућност да се си-
туације опишу познатим значењима речи, чиме се задире у подручје 
апсурда. анализирајући овај аспект пинтеровог драмског стваралашт-
ва, аутор га упоређује за трендовима имажистичког и надреалистичког 
покрета, чиме аутор спремно повезује правце у модернистичкој поезији 
са драмском поезијом харолда пинтера. као и имажисти, пинтер је у 
својим драмама употребљавао обичан језик, речи су морале бити што 
прецизније, ритам иновативан, а сама песничка слика што прецизнија 
и конкретнија. с друге стране, надреалисти су акценат стављали на 
подручје фантастичног и на стварност која се не може јасно докучити. 
оваквим приступом, аутор представља једну својеврсну пинтеровску 
драмску поетичност у којој имажистички и надреалистички принципи 
налазе своје место.  у оквиру оваквог приступа разматрају се и одређене 
песничке фигуре као што су асонанца, алитерација, понављање, чиме 
се употпуњује поетска слика пинтеровог театра. аутор, као и у ра-
нијим поглављима даје одломке из драма да би јасније приказао своја 
гледишта. као ни пинтеров прозни језик, ни његов поетски еквивалент 
нема својих редундантних особина. он је, како аутор закључује ,,плод 
чисте поетске инспирације и као таква [...] она ће увек зрачити неодољи-
вом снагом и свежином која непрестано задобија нове обожаватеље и 
изнова инспирише критичаре” (211).

последње поглавље овог дела књиге носи назив харолд пинтер као 
политички писац. на почетку поглавља аутор износи чињеницу да се у 
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многим пинтеровим драмама, поготово у оним почетним, не осећа при-
суство политичке ангажованости. међутим, у току свог живота пинтер 
јесте био политички активан, али је та активност била у знаку пацифи-
зма. у својим ,,политичким драмама” пинтер се, како аутор објашњава, 
није бавио политичким животом, већ доминантном улогом коју поли-
тика има у људским животима. аутор у разматрање укључује неколи-
ко драма које носе извесну политичку поруку, било да је она везана за 
државне институције или за саме политичке партије које врше насиље 
над групама или појединцима. самим тим, истиче се да је главна тема у 
тим драмама политичко насиље које долази од стране државе или неких 
других институција, али се такође наглашава да их пинтер притом не 
именује што доприноси универзалности ових драмских креација. 

у трећем делу, завршна разматрања – коначни домети пинтерове 
драматургије, аутор се бави значајем пинтера и његовог драмског ст-
варалаштва. пинтер је у последњим годинама свог живота био поли-
тички активан. његова реакција на угроженост људских права и пона-
шање светских сила изнедрила је неколико збирки поезије. иако после 
2000. године није писао драме, пинтер се, упркос својој болести, бавио 
како режијом тако и глумом. добитник је многих престижних награ-
да, укључујући и нобелову награду, а популарност његових драма не 
јењава ни данас, како међу публиком тако и међу критичарима. аутор 
се осврће и на пинтеров положај на нашим просторима, истичући да је 
пинтер цењен међу публиком, али да се његове драме не налазе често на 
позоришном репертоарима. такође, наглашава се и да је пинтер добит-
ник почасног доктората филолошко-уметничког факултета у крагује-
вцу. последње странице књиге аутор посвећује сумирању основних теза 
којима се у књизи бавио, чиме се могу уочити базични правци у којима 
се ауторово истраживање кретало.

књига томислава м. павловића Ка унутрашњим хоризонтима: 
прилог проучавању авангардне драмске поетике харолда пинтера об-
радила је на високом нивоу битне аспекте пинтерове драматургије. 
читајући сам садржај књиге и не удубљујући се у само штиво, стиче се 
утисак да је аутор покрио све важније теме које карактеришу пинтера и 
његов драмски опус. да би читаоца правилно увео у разматрања самих 
пинтерових драма, павловић га првенствено упућује у токове авангард-
не драмске уметности и њене доминантне категорије, то јест трагико-
медије. на тај начин се добија шири оквир у који се смешта пинтерова 
драматургија. међутим, аутор и у централним поглављима не оклева да 
се поново окрене ширем контексту у циљу поређења, односно супрот-
стављања пинтерових поступака његовим савременицима, како кон-
тиненталним тако и енглеским. једним делом, ауторова теза почива на 
пинтеровој синтези супротстављених категорија трагичног и комичног, 
реализма и фантазије, прошлости и садашњости, говора и тишине, али и 
многих других које пинтер на јединствен начин уравнотежује и ставља 
у известан склад, чиме његов опус добија важно и особито место у мо-
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дерним драмским токовима. стилски, књига је написана изузетним ака-
демским стилом; красе је кохерентност, разумљивост и логичност што 
потпомаже у праћењу ауторових интенција и мисли уопште. такође, 
она својим занимљивим, али, пре свега, научно поткрепљеним увидима 
може послужити при даљим научним истраживањима у овој области, 
али и у друге сврхе. набројане особине су само неке које чине књигу то-
мислава м. павловића апсолутно вредном пажње.

примљен 15. јула 2016. године 
прихваћен 9. децембар 2016. године 
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век”) и aih (међународно удружење хиспаниста). 
vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs
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Костић С. Љиљана
рођена 1972. године у ужицу. дипломирала је 1997. на филозофском факултету 
у новом саду, на смеру југословенске књижевности и српскохрватски језик. 
на истом факултету завршила је постдипломске студије из области српска 
књижевност. магистрирала је 2005. године с темом магистарског рада 
Филолошки рад Љубомира стојановића. докторирала је 2013. године такође на 
филозофском факултету у новом саду, одбранивши докторску тезу под називом 
прозно дело Владана Ђорђевића. од 1998. године ради на учитељском факултету 
у ужицу, у звању асистента - приправника, затим асистента, а од 2014. године у 
звању доцента. аутор је већег броја научних и стручних радова. област научног 
и стручног интересовања: српска књижевност 19. века, књижевност за децу и 
методика наставе српског језика и књижевности.
ljkostic972@gmail.com 

Кошпрдић Милош Ђ.
рођен 1988. године у новом саду. студент докторских академских студија језик 
и књижевност, модул језик, на филозофском факултету универзитета у новом 
саду. ангажован као стипендиста министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на пројекту савремени српски језик – синтаксичка, семантичка 
и прагматичка истраживања, као руководилац семинара лингвистике у 
истраживачкој станици петница. члан је организационог одбора конференције 
„корак у науку” и редактор за област лингвистике у зборнику „петничке свеске”. 
области интересовања: експериментална психолингвистика, когнитивна 
лингвистика, синтакса, семантика, социолингвистика.
milos.kosprdic@gmail.com

Мандић Биљана Љ.
рођена у соколцу (Бих) 1973. године. доцент на катедри за музичку теорију 
и педагогију филолошко-уметничког факултета у крагујевцу. дипломирала 
(1997) и магистрирала (2000) на факултету музичке уметности у Београду на 
предмету методика општег музичког образовања. прва је жена српкиња која 
је одбранила докторат на православном   богословском факултету у Београду 
(2007). у оквиру свог научног деловања на специфичан начин остварује синтезу 
две методике – mетодике општег музичког образовања и mетодике религијске 
наставе. објавила је преко двадесет научних радова различитих категорија. 
учествовала је на бројним домаћим и међународним научним скуповима и 
пројектима из области наставе и музичке педагогије. аутор је шест уџбеника за 
предмет музичка култура у основној школи и коаутор два методска приручника 
за наставу музичке културе. реализује наставу из предмета методика општег 
музичког образовања на основним и мастер академским студијама.
biljana.mandic@gmail.com 
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Милићевић Марко С.
студент докторских академских студија на одсеку за филологију на филолошко-
уметничком факултету у крагујевцу, на модулу за књижевност. области 
интересовања: књижевност посмодернизма, психоанализа, књижевне теорије и 
методика наставе књижевности. 
milicevicm.kg@gmail.com 

Миловановић Ивана Р.
рођена 1989. године у Бору, завршила је мастер студије комуникологије на 
филозофском факултету у новом саду, као и основне студије на департману 
за новинарство и комуникологију филозофског факултета у нишу. сада је на 
докторским интердисциплинарним научним студијама теорије уметности 
и медија универзитета уметности у Београду. до сада је објавила радове у 
зборницима са међународних и домаћих научних скупова. интересовања аутора 
обухватају студије теорија медија. 
ivana.milovanovic989@gmail.com

Милосављевић Тања З.
рођена у нишу 1977. године. дипломирала је на студијској групи за српски језик 
и књижевност филозофског факултета универзитета у нишу 2004. године и 
на истом факултету уписала постдипломске студије на департману за српски 
језик. магистрирала је 2009. године радом говор села присјана (горњег и доњег), 
под менторством проф. др љубисава ћирића. докторску дисертацију лексика 
српског призренског говора одбранила је на филолошко-уметничком факултету 
у крагујевцу 3. 9. 2016. године, пред комисијом у саставу: проф. др радивоје 
младеновић (ментор), проф. др рајна драгићевић, проф. др никола рамић. 
од фебруара 2011. стално је запослена у институту за српски језик сану и 
у звању истраживача сарадника ангажована је на пројекту дијалектолошка 
истраживања српског језичког простора. реферате из области дијалектологије, 
дијалекатске лексикологије и лексикографије, контактне лингвистике, 
етнолингвистике, лингвокултурологије, лингвистичке географије излагала на 
преко двадесет домаћих научних скупова и конференција са међународним 
учешћем (српски језик, књижевност, уметност, фиЛум  крагујевац; наука и 
савремени универзитет, нисун, филозофски факултет ниш; традиционална 
естетска култура, центар за научна истраживања сану и универзитета у нишу; 
име у култури срба и Бугара и стварност и фикција у култури срба и Бугара, 
филозофски факултет ниш; путеви и домети дијалекатске лексикографије, 
филозофски факултет ниш; александар Белић – 110 година од појаве српског 
дијалектолошког зборника, филозофски факултет ниш; Контексти, нови 
сад; дијалекат и дијалекатска књижевност и дијалекти српскога језика: 
истраживања, настава, књижевност, Лесковац. радови су јој објављивани 
у зборницима са научних скупова, тематским зборницима (ставови о језику 
universitatea de vest din timişoara, путеви и домети дијалекатске лексикографије 
филозофски факултет ниш, путевима српских идиома, фиЛум крагујевац) и 
у часописима националног значаја (српски дијалектолошки зборник, годишњак 
за српски језик и књижевност филозофског факултета у нишу, зборник радова 
Филозофског факултета универзитета у приштини, октоих, градина).
tanja77nis@gmail.com 



Мирић Милица М.
рођена 1970. године у Београду. студије француског језика и књижевности 
завршила је 1994. године на филолошком факултету у Београду. на истом 
факултету је магистрирала 2002. године, а 2014. године и докторирала. запослена 
је као доцент за француски језик на фармацеутском факултету универзитета у 
Београду. Била је предавач на специјалистичким студијама из области превођења 
(заједнички пројекат факултета политичких наука у Београду, центра за 
образовне политике и ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs из париза) 
на предмету научно превођење. учествовала је као наставник француског 
језика у француском институту у Београду и као испитивач кандидата за 
добијање дипломе француског језика delf и dalf. као стипендиста француске 
владе боравила је више пута на стручном усавршавању на универзитетима 
у француској. публикује научне и стручне радове из области француске 
лингвистике (лексикологије и терминологије), француског језика струке и 
методике наставе страних језика и са саопштењима учествује на научним 
скуповима у земљи и иностранству. 
mmiric@pharmacy.bg.ac.rs 

Николић Милка В.
рођена 1975. године у ужицу. дипломирала је 2007. године на филолошком 
факултету у Београду, на студијској групи српски језик и књижевност. 
постдипломске студије из области лингвистике завршила је на филозофском 
факултету универзитета у источном сарајеву. магистрирала је 2009. године 
с темом магистарског рада поредбене конструкције у историјским романима 
добрила ненадића. докторирала је на филозофском факултету универзитета у 
источном сарајеву 2012. године (област лингвистика), одбранивши докторску 
тезу под називом  поредбено-начинске конструкције у српском језику. током 
2007/2008. академске године радила је на филозофском факултету у источном 
сарајеву. од 2009. до 2013. године радила је  на учитељском факултету у ужицу. 
од 2013. године ради на филолошко-уметничком факултету у крагујевцу, у 
звању доцента.  области научног и стручног интересовања милке николић јесу 
стилистика и методика наставе српског језика. 
milkanik75@gmail.com 

Петровић Новица И.
рођен у земуну 1952. године. дипломирао 1975. године на катедри за англистику 
филолошког факултета у Београду. јула 2001. године одбранио магистарску 
тезу под насловом мотив ентропије у делу томаса пинчона и Џ. г. Баларда, а 
јула 2005. године одбранио докторску дисертацију под насловом човек и космос 
у делу артура Кларка и станислава лема, обе на филолошком факултету 
универзитета у Београду. од 1981. до 1994. године радио као професор енглеског 
језика у школи за стране језике коларчевог народног универзитета у Београду, 
где је водио редовне течајеве енглеског језика на свим нивоима, од почетног до 
дискусионог, као и специјализоване течајеве енглеског за правнике, банкарског 
и пословног језика, те припремни течај за стицање дипломе универзитета у 
кембриџу (proficiency nivo). на катедри за англистику филолошког факултета у 



Београду ради од 1994. године, испрва као лектор за савремени енглески језик, а 
тренутно у својству доцента  за студије британске и америчке културе. предавао 
следеће предмете на основним студијама: превод са енглеског језика и граматичка 
вежбања; превод са енглеског језика и обрада текста; увод у америчке студије; 
студије америчке културе. на мастер студијама водио је курс контракултурални 
трендови у британској и америчкој популарној музици шездесетих година XX 
века. на докторским студијама водио је курс увод у студије британске и америчке 
утопијске књижевности, а у оквиру предмета савремене студије културе држао 
је циклусе предавања о другом таласу феминизма у англоамеричкој култури и 
контракултурним трендовима у британској и америчкој популарној музици. 
уз рад у настави бави се превођењем и објављује радове из домена књижевне 
критике, студија културе и теорије и анализе превођења.
novica.petrovic@gmail.com 

Пајовић Стефан П.
рођен 1989. године у чачку. завршио је основне студије енглеског језика и 
књижевности на филолошко-уметничком факултету у крагујевцу, а мастер студије 
из исте области на филозофском факултету у новом саду одбранивши мастер 
рад насловљен The Concept of Democracy in the Work of Walt Whitman. тренутно је 
студент треће године докторских студија на истом факултету, где под менторством 
проф. др зорана пауновића израђује докторску дисертацију насловљену „поетска 
топонимија шејмуса хинија”. објављује радове у научним часописима и редован је 
учесник научних конференција. живи и ради у новом саду.
stefan@capsred.com 

Пурић Далиборка С.
рођена 1975. године у новој вароши. дипломирала је 1998. године на учитељском 
факултету у ужицу. постдипломске студије из области методике наставе 
српског језика и књижевности завршила је на учитељском факултету у врању 
универзитета у нишу. магистрирала је 2004. године са темом магистарског рада 
унапређивање неких аспеката квалитета читања у млађим разредима основне 
школе. докторирала је на учитељском факултету универзитета у Београду 2012. 
године (област методика наставе српског језика и књижевности), одбранивши 
докторску тезу под називом доживљавање, разумевање и тумачење књижевног 
дела у млађим разредима основне школе. од 2000. године ради на учитељском 
факултету у ужицу, у звању асистента-приправника, затим асистента, а од 
2013. године у звању доцента. аутор је монографских студија унапређивање 
квалитета читања - код ученика млађег школског узраста (2006) и читалачка 
интересовања ученика млађег школског узраста (2014). област научног и 
стручног интересовања: методика наставе српског језика и књижевности. 
daliborka.puric@gmail.com 

Ранковић Владимир М.
рођен 1973. године у крагујевцу. дипломирао је на факултету примењених 
уметности универзитета уметности у Београду, на одсеку примењена графика, 
атеље графика и књига. докторанд je на интердисциплинарним студијама уни-
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верзитета уметности у Београду – група за теорију уметности и медија. ванред-
ни је професор за област графика и графичке технике на филолошко-уметнич-
ком факултету универзитета у крагујевцу. девет изведених радова или њихове 
делове излагао је на петнаест самосталних и преко деведесет групних изложби.
vladimir.rankovic@kg.ac.rs 

Станковић Владимир Љ.
рођен 1991. године у ужицу, где је завршио основну и средњу школу. дипломирао 
енглески језик и књижевност 2014. године на филолошко-уметничком факултету 
универзитета у крагујевцу, где је 2015. године завршио и мастер студије. на 
истом факултету похађа прву годину докторских студија на модулу књижевност. 
област научног интересовања: викторијанска енглеска књижевност, модерна 
енглеска, америчка и ирска књижевност. 
devla28@gmail.com 

Станојевић Гоцић Маја П. 
рођена 1979. дипломирала је на катедри за енглески језик и књижевност 
2002. студент је докторских студија на филолошко-уметничком факултету 
у крагујевцу. запослена је у високој школи примењених струковних студија 
у врању. поља њеног интересовања су методика наставе енглеског језика, 
когнитивна семантика и енглески језик за посебне намене.
majastanojevic30@gmail.com 

Станојчић Славко Ж.
pођен 1976. у Београду. универзитетско образовање стекао 1995–1999. студијама 
на групи за општу лингвистику филолошког факултета у Београду. по завршет- 
ку постдипломских студија (1999–2001), на филолошком факултету у Београду је 
стекао звање магистра филологије. докторирао је 2012, одбранивши дисертацију 
у области опште лингвистике. од 2003. до 2006. био је асистент-приправник, а од 
2006. до 2012. асистент за област општа лингвистика на филолошко-уметнич- 
ком факултету у крагујевцу; од 2012. доцент је на истом факултету.
slstanojcic@gmail.com 

Тешановић  Биљана С.
дипломирала на филолошком факултету у Београду, на катедри за француски 
језик и књижевност, а затим на сорбони (париз-iV) на катедри за модерну 
књижевност. под менторством француског лингвисте и семиотичара професора 
ж.-к. кокеа (j.-c. coquet), на универзитету париз Viii одбранила је магистарски 
рад Le personnel et l’impersonnel. Étude sémiotique de l’innommable de Beckett (1989), 
а потом и докторску дисертацију Cohérence formelle et dynamique dans la trilogie 
de Samuel Beckett (1998), којом се уврстила међу најраније заступнике француске 
постмиметичке бекетовске критике и која је имала два издања (lille: presses 
universitaires du septentrion, 2000 и lille: anrt, 2004). у паризу је радила као 
преводилац до 2008, када је изабрана у звање доцента за ужу научну област 
француска књижевност и култура на филолошко-уметничком факултету 
у крагујевцу. конципирала је трећину од укупно четрнаест предмета које 
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је до сада предавала, а који обухватају све векове француске књижевности, 
књижевне теорије XX века и филмску адаптацију. редовно учествује на научним 
конференцијама међународног значаја и објављује научне радове у зборницима 
и часописима. радила је рецензије за универзитетске часописе наслеђе и липар.
circulos@sbb.rs 

Тодоровић Јелена М.
рођена 1991. године у крагујевцу. дипломирала је српски језик и књижевност 
на филолошко-уметничким факултету универзитета у крагујевцу 2014. године. 
одбранила је мастер рад са темом „конфигурација ликова у роману о александру 
Великом”. тренутно је запослена као сарадник у настави на катедри за српску 
књижевност на филолошко-уметничком факултету универзитета у крагујевцу. 
област интересовања: теорија књижевности и општа књижевност. 
jelena.todorovic91@yahoo.com 
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Oblivious, цртеж, 100×70 цм
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Imperative slave II, цртеж, 150×80 цм
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упутство ауторима за  
припрему рукописа за штампу 

1. радови треба да буду достављени електронски, у прилогу (Word, 
пожељно у формату .rtf, могуће и у формату .doc и, ако користи-
те Word 2010 или новији (не 2007) формату .docx), на електронску 
адресу редакције наслеђа: nasledje@kg.ac.rs, заједно са потписаном 
Изјавом аутора у PDf формату. 

 изјава аутора је гаранција поштовања обавезе према научним и 
етичким принципима и правилима, у складу са међународним 
стандардима. радови достављени уредништву ради објављивања 
у часопису наслеђе морају представљати резултат сопствених ис-
траживања и не смеју кршити ауторска права или права било које 
треће стране. у радовима се морају поштовати сва правила цити-
рања и референцирања извора и секундарне литературе (не сме 
бити плагијаризма у било ком облику). радови не смеју бити прет-
ходно објављени у било којој другој публикацији под било којим 
другим насловом, нити у сличном нити у мало измењеном облику, 
те не смеју бити претходно објављени на неком другом језику. ра-
дови не смеју бити предати ради објављивања било којој другој 
публикацији у земљи или иностранству док уредништво часописа 
наслеђе не извести аутора/е о крајњој одлуци o публиковању рада.

2. Дужина рукописа: до 15 страница (28.000 карактера, не рачунајући 
размаке).

3. формат: фонт: times new roman; величина фонта: 12; размак из-
међу редова: Before: 0; after: 0; line spacing: single.

4. Параграфи: формат: normal; први ред: увучен аутоматски (col 1).

5. Име аутора: наводе се име(на) аутора, средње слово (препоручује-
мо) и презиме(на). име и презиме домаћих аутора увек се исписује у 
оригиналном облику (ако се пише латиницом – са српским дијакри-
тичким знаковима), независно од језика рада.

6. Назив установе аутора (афилијација): непосредно након имена 
и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште установе 
у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је 
аутор обавио истраживање. у сложеним организацијама наводи се 
укупна хијерархија (од пуног регистрованог назива до унутрашње 
организационе јединице – универзитет, факултет, центар / одсек / 
катедра). ако је аутора више, а неки потичу из исте установе, мора 
се, посебним ознакама или на други начин, назначити из које од на-
ведених установа потиче сваки од аутора. функција и звање аутора 
се не наводе. 
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7. Контакт подаци: адресу или електронску адресу аутор ставља у 
напомену при дну прве странице чланка. ако је аутора више, даје се 
само адреса једног, обично првог.

8. Језик рада и писмо: језик рада може бити енглески, српски, руски, 
немачки, француски или неки други европски, светски или словен-
ски језик, раширене употребе у међународној филолошкој кому-
никацији. ипак, радови из англофоне филологије морају бити на 
енглеском језику. писмо на којем се штампају радови на српском 
језику јесте ћирилица.

9. Наслов: наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити 
центрирано и написати великим словима. 

10. Апстракт: апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе, 
резултате и закључак. треба да има од 100 до 250 речи и да стоји 
између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, на-
кон којих следи текст чланка. апстракт је на српском или на језику 
чланка. [техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: times new 
roman, normal; величина фонта: 10; размак између редова – Before: 0; After: 
0; Line spacing: single; први ред – увучен аутоматски (col 1).]

11. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10. кључне 
речи дају се на оном језику на којем је написан апстракт. у чланку се 
дају непосредно након апстракта. [техничке пропозиције за уређење: 
формат – фонт: times new roman, normal; величина фонта: 10; први ред – 
увучен аутоматски (col 1).]

12. Претходне верзије рада: ако је чланак био изложен на скупу у виду 
усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о 
томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну прве стра-
не чланка. не може се објавити рад који је већ објављен у неком ча-
сопису: ни под сличним насловом нити у измењеном облику. 

13. Навођење (цитирање) у тексту: начин позивања на изворе у окви-
ру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста. За-
хтева се следећи систем цитирања:

 ... (ivić 2001: 56–63)..., / (в. ivić 2001: 56–63)..., / (уп. ivić 2001: 56–63)... / 
м. ивић (2001: 56–63) сматра да...[наводнике и полунаводнике обе-
лежавати на следећи начин: „” / ’ ]̔ 

14. Напомене (фусноте): напомене се дају при дну стране у којој се на-
лази коментарисани део текста. могу садржати мање важне детаље, 
допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али 
не могу бити замена за листу референци (види под 16), нити могу 
заменити горе захтевани начин навођења (цитирања) у тексту 
(види под 13). [техничке пропозиције за уређење: формат – footnote text; 
први ред – увучен аутоматски (col 1); величина фонта – 10; нумерација – 
арапске цифре.]
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15. Табеларни и графички прикази: табеларни и графички прикази 
треба да буду дати на једнообразан начин, у складу с лингвистич-
ким стандардом опремања текста. 

16. Листа референци (литература): цитирана литература обухвата по 
правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се 
искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. Ли-
тература се наводи на крају рада, пре резимеа. Референце се наводе 
латиницом и исписују на доследан начин, абецедним редоследом. 
референце изворно публиковане ћирилицом или неким другим 
писмом могу се (иако то није неопходно и није препоручљиво) на-
кон обавезног латиничног облика (у који се такве референце морају 
транслитеровати), према у даљем тексту наведеним примерима, са 
назнаком [orig.], навести у свом оригиналном облику. 

 ако се више библиографских јединица односе на истог аутора, оне 
се хронолошки постављају. Референце се не преводе на језик рада. 
саставни делови референци (ауторска имена, наслов рада, извор 
итд.) наводе се на следећи начин:

[за књигу]
 јаkоbsоn 1978: r. јаkоbsоn, оglеdi iz pоеtikе, Bеоgrаd: prоsvеtа. [orig.] 

јакобсон 1978: р. јакобсон, огледи из поетике, Београд: просвета. 

[за чланак]
 rаdоvić 2007: B. rаdоvić, putеvi оpеrе dаnаs, krаguјеvаc: Nаslеđе, 7, 

krаguјеvаc, 9–21. [orig.] радовић 2007: Б. радовић, путеви опере да-
нас, крагујевац: наслеђе, 7, крагујевац, 9–21.

[за приЛог у зБорнику]
 rаdоvić-теšić 2009: м. rаdоvić-теšić, kоrpus srpskоg јеzikа u kоntеkstu 

sаvrеmеnih јеzičkih rаzdvајаnjа , u: м. kоvаčеvić (rеd.), Srpski јеzik, 
knjižеvnоst, umеtnоst, knj. i, srpski јеzik u upоtrеbi, krаguјеvаc: 
filоlоškо-umеtnički fаkultеt, 277–288. [orig.] радовић-тешић 2009: 
м. радовић-тешић, корпус српског језика у контексту савремених 
језичких раздвајања , у: м. ковачевић (ред.), српски језик, књижев-
ност, уметност, књ. i, српски језик у употреби, крагујевац: фило-
лошко-уметнички факултет, 277–288.

[за радове штампане латиницом]
 Biti 1997: V. Biti, Pojmovnik suvremene književne teorije, zagreb: matica 

hrvatska. 

[за радове на страном језику – латиницом]
 lajons 1970: j. lyons, Semantics I/II,  cambridge: cambridge university 

press. 
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[за радове на страном језику – ћирилицом]
 plоtnjikоvа 2000: а. а. плотникова, словари и народная культура, москва: 

институт славяноведения ран. 
 радове истог аутора објављене исте године диференцирати додајући 

a, b, c или а, б, в, нпр.: 2007a, 2007b или 2009a, 2009б.
 ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: Simić, оstојić; ако 

их има више: после првог презимена (а пре године) додати et al или 
и др.

 ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године, нпр.: 
 lič ²1981: G. leech, Semantics, harmondsworth etc.: pinguin Books.
 [техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: times new roman, 

normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line 
spacing: single; први ред: куцати од почетка, а остале увући аутоматски 
(col 1: опција hanging, са менија format)]

 поступак цитирања докумената преузетих са интернета: 

[монографска публикација доступна on-line]
 презиме, име аутора. наслов књиге. ‹адреса са интернета›. датум 

преузимања.
 нпр.: Veltman, k. h. Augmented Books, knowledge and culture. ‹http://

www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›. 02.02.2002.

[прилог у серијској публикацији доступан on-line]

 презиме, име аутора. наслов текста. наслов периодичне публика-
ције, датум периодичне публикације. име базе података. датум пре-
узимања.

 нпр.: du toit, a. teaching info-preneurship: student’s perspective. 
ASLIB Proceedings, february 2000. proquest. 21.02.2000.

[прилог у енциклопедији доступан on-line]
 име одреднице. наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. датум 

преузимања.
 нпр.: tesla, nikola. Encyclopedia Britannica. ‹http://www.britannica.

com/eBchecked/topic/588597/nikola-tesla ›. 29. 3. 2010.

17. Резиме: резиме рада јесте у ствари апстракт или проширени ап-
стракт на енглеском језику (искључиво на енглеском). ако је језик 
рада енглески, онда је резиме обавезно на српском или неком од 
словенских или светских језика (осим енглеског). резиме се даје на 
крају чланка, након одељка листа референци (литература). превод 
кључних речи на језик резимеа долази после резимеа. [техничке про-
позиције за уређење: формат – фонт: times new roman, normal; величи-
на фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: single; 
први ред – увучен аутоматски (col 1).]
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18. Биографија: у биографији, коју треба слати као засебан фајл (Word, 
формати .doc или .docx), која не треба да прелази 250 речи, навести 
основне податке о аутору текста (година и место рођења, институ-
ција у којој је запослен, области интересовања, референце публико-
ваних књига).

уредништво
наслеђа
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уредништво / editorial board 
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