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У раду2 се анализирана могућност супституентности копулативног везника И и примарно адверзативног везника А у независној копулативној реченици. Дјелимична суституентност је могућа
у два структурно-семантичка типа копулативних реченица, и
то у: а) копулативним реченицама са семантичким конкретизаторима временског и спацијалног значења, и б) копулативним
реченицама с релативном независном клаузом уведеном спојем и
то и/или а то. У раду се освјетљавају синтаксичко-семантички
услови који омогућују или онеомогућују супституентност везника И и А у двама наведеним структурно-семантичким типовима копулативних независносложених реченица.
Кључне ријечи: координирана реченица, копулативна клауза, везници и и а, супституентност, семантички конкретизатор,
независна релативна клауза

О КООРДИНИРАНИМ ВЕЗНИЦИМА
Иманентна је особина независних везника, што је и њихова главна
диференцијална црта према зависним везницима, да творе и независносложене реченице и независне синтагме. У овоме раду бавићемо се
само (не)супститутивним међуодносом двају неспорно независних,
семантички неподударних везника – везника И и А. Ако их посматрамо
у међуодносу с обзиром на „врсну” семантику, везник И је искључиво
копулативни (саставни), што значи да твори саставне (купулатривне) и
само копулативне конструкције (синтагме и реченице), док је везник А
примарно супротни (адверзативни), што значи да у строго одређеним
контекстима може творити и неадверзативне координиране конструкције3. Уколико се пак посматрају у суодносу с обзиром на критеријум
1 mkovacevic31@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта 178014: Динамика структура савременог српског
језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
3 „У свакоме се случају везнику а који иде међу оне речи (везнике) своје врсте које имају
и своја значења, поред супротних даје и саставно значење”, посебно у случајевима гдје
се супротност оправдава само „неподударношћу предиката”, јер „неподударност предиката у оваквим реченицама допушта употребу везника а и за везивање реченица
које ни по чему нису супротног карактера” (Стевановић 1979: 803).
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супституентности, везници И и А по правилу су несупституентни, јер
су носиоци категоријалних значења копулативности и адверзативности,
као нпр.: Сједим и (→*а) пишем; Пробудио сам се и (→*а) изашао напоље;
Марко је отишао, а (→*и) Јелена је дошла, и сл.
Постоје, међутим, и случајеви дјелимичне супституентни ових двају
везника како у оквиру независних синтагми, тако и у оквиру независносложених реченица. Та дјелимична супституентност у оквиру независносложених реченица, односи се на три структурно-семантичка типа
копулативних независносложених реченица, и то:
1) Независне реченице с копулативном клаузом са временским значењем, као нпр.: Изашао је из куће, и/а затим свратио у библиотеку;
Читао је и/а у исто вријеме слушао радио.
2)

Независне реченице с копулативном клаузом са спацијалним значењем, као нпр.: Кренуо је у Беч, и/а одатле ће отпутовати у Париз.

3)

Независне реченице с прикључном копулативном релативном клаузом уведеном спојем и то и/или а то, као нпр.: Дужни смо, и/а то
веома искрено мислим, својим прецима да дамо то лепо обележавање; Само сам говорио истину, а (→ и) то им смета.
Три наведена структурна типа независносложених реченица припадају искључиво копулативним (саставним) реченицама. Они су заправо
структурно-семантички подтипови саставних реченица. Из тог произлази да је примарни везник ових реченица и, док се везник а као синоним везнику и сусреће у строго одређеним лексичко-синтаксичким
условима. Друкчије речено, везник и овдје има по правилу слободну, док
везник а има ограничену дистрибуцију. И управо је то предмет анализе
овога нашега рада: када, у којим контекстима и под којим лексичко-синтаксичким условима, везник А, као примарно адверзативни, потискује
или укида своје адверзативно значење – и постаје копулативни везник
синониман везнику И.

КОПУЛАТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ СА СЕМАНТИЧКИМ
КОНКРЕТИЗАТОРИМА ВРЕМЕНСКОГ И СПАЦИЈАЛНОГ
ЗНАЧЕЊА
Везником и повезују се напоредни садржаји, између којих се најчешће успоставља или временско или узрочно-посљедично значење.
Унутар тих двају основних значења реализује се већи број подзначења
(нпр. значење симултаности, сукцесивности, спацијалности, начинско
значење, значење прикључивања, степеновања и сл.).
Од свих тих (под)значења везници и и а системски су међусобно, у
строго одређеним условима, замјењиви (синонимни) у значењу сукцесивности, симултаности и спацијалности4. Најчешће у значењу сукце-
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4 И врло ријетко, у врло специфичним условима у копулативним реченицама с
начинским значењем (в. Ковачевић 2003: 86, Вукић 2014: 199). Пошто су примјери
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сивности. Сукцесивност је временска узастопност или непосредно временско слијеђење једнога догађаја за другим. Пренесено на план садржаја
независносложене реченице, то значи да се догађај обиљежен другом
клаузом остварује тек након догађаја обиљеженог првом. Сукцесивни
догађаји по правилу подразумијевају природни хронолошки однос, што
ће рећи природни временски распоред, тако да их тада, логично, није
могуће пермутирати. То хронолошко низање догађаја примарно се изражава независносложеном копулативном реченицом чији су везници и,
па или те, с тим да су тада ти везници по правилу међусобно замјењиви.
У овоме раду, с обзиром на његову насловом предодређену тематику, од
тих трију копулативних везника нас интересује само везник И. Тај везник је врло обичан у обиљежавању сукцесивних садржаја, као нпр.:
(а) Пробудио сам се и кренуо на посао. [←*Кренуо сам на посао и пробудио се.]
Сукцесивно значење може се и посебно нагласити употребом везничког семантичког конкретизатора који је обиљежен временским сукцесивним значењем, као нпр.:
(а’) Пробудио сам се и затим / потом / након тога кренуо на посао.
У наведеном примјеру временски замјенички прилози затим,
потом и прилошки израз након тога конкретизују значење копулативног везника и као значење временске сукцесивност. Но, пошто је то
значење задато смисаоним међуодносом садржаја прве и друге клаузе,
ти конкретизатори везничког значења овдје то значење само редуплицирају – ради његовог јачег комуникативног истицања. Зато су ти конкретизатори чисто комуникативно готово плеонастични, па самим тим
и структурно факултативни или експлетивни, што значи да могу а и не
морају бити наведени, а да притом значење независносложене копулативне реченице остане исто.
Међутим, постоје случајеви у којима је употријебљени семантички
везнички конкретизатор уз копулативни везник основни показатељ
семантичког подтипа независносложене, овдје копулативне реченице.
То одлично показује сљедећи примјер копулативне реченице што је
наводи М. Вукић (2014: 48): Купила је стан и продала кућу – која, зависно
од типа семантичког конкретизатора употријебљеног уз везник и, има
три различита (под)значења: а) значење симултаности: Купила је стан и
у исто време продала кућу; б) значење сукцесивности: Купила је стан и
после тога продала кућу; и в) узрочно-посљедично значење: Купила је
стан и зато је продала кућу.
Ни овдје конкретизатори везничког значења нису нужни за структурно него тек за семантичко устројство реченице. Они, дакле, овдје
нису семантички редундантни као у претходном примјеру (1а), него
синонимности везника и и а у копулативним начинским реченицама прије оказионалног него системског карактера, као нпр.: Упознао сам их много, а [→и] тако сам у
сваком од њих помало и себе упознавао (Вукић 2014, 199: Р. Братић) – њих нећемо као
посебан семантички подтип разматрати у оквиру овога рада.
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су неопходни за једнозначно тумачење садржаја реченице. Они утаначују, конкретизују широко значење копулативног везника. Због тога се
и називају конкретизатори везничког значења (Ковачевић 2003). Према
томе, конкретизатор везничког значења, или семантички конкретизатор
„јесте реч или скуп речи [по правилу заменички прилог или прилошки
израз] у постпозицији у односу на значењски недовољно спецификован
везник, чија је функција семантичка спецификација тог везника и клаузе која се њиме везује” (Вукић 2014: 59; уп. и: Ковачевић 2003: 76).
Осим што је по правилу семантичку облигаторан, конкретизатор
може бити и структурно или синтаксички обавезан или облигаторан.
Такву улогу семантички конкретизатор има у свим примјерима у којима
би његово изостављање довело или до неграматичности реченице или до
њене погрешне семантичке интерпретације. А управо таква јесте улога
семантичких конкретизатора сукцесивности у копулативним реченицама с везником а замјењивим везником и:
(а’’) Пробудио сам се а [→и] затим / потом / након тога кренуо на посао.
Док су уз везник и, како смо већ констатовали, наведени семантички конкретизатори сукцесивности (затим / потом / након тога) чак
плеонастични, уз везник а они и семантички и структурно имају статус
обавезног конкретизатора (Ковачевић 2003: 81–82). Наиме, тек уз присуство семантичког конкретизатора сукцесивности везником а може се
изразити копулативно значење сукцесивности. Изостављање конкретизатора довело би до неграматичности реченице:
(а’’’) *Пробудио сам се а кренуо на посао.
Разлог томе лежи у чињеници да везник а и семантички конкретизатори сукцесивности не стоје у односу семантичке сагласности (конкуренције), него су семантички инконгруентни, односно несагласни.
Наиме, док „конкретизатор уз везник и само наглашава (актуелизује)
семантичку компоненту потенцијално присутну у самом везнику, дотле
се уз везник а конкретизатор често показује носиоцем значења које није
непосредно везано са семантиком самога везника. У тим случајевима
конкретизатор има улогу семантичког центра, основног квалификатора
везе и не може бити изостављен” (Шведова ред. 1980: 623)5. То значи да је
значење сукцесивности иманентно значењу копулативних везника, док
је инкомпатибилно са значењем супротних (адверзативних) везника.
Зато у случајевима употребе уз везник а конкретизатор сукцесивности
на себе преузима улогу „класификатора”, укидајући супротно значење
везнику а и остављајући му само улогу граматичког показатеља координације, а преузимајући на себе улогу исказивања семантичке врсте
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5 „Если конкретизатор при союзе и только акцентирует (выявляет, актуализирует)
семантический компонент, потенциально присутствующчий в самом союзе, то при
союзе а конкретизатор часто оказывается носителем значения, непосредственно
не связанного с семантикой этого союза. В этих случаях конкретизатор выполняет
роль семантического центра, основного квалификатора отношения и не может быт
опущен” (Шведова ред. 1980: 623).
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(копулативности) тог односа. Зато се он и не може елиптирати. У семантички „неконгруентном” споју везника и конкретизатора, какав је нпр.
спој а затим, „улоге везника и конкретизатора потпуно су одвојене:
везник је носилац једино граматичког значења координације (независности), док је конкретизатор носилац (показатељ) смисаоног односа који
се успоставља између координираних клауза. Обавезни конкретизатор
тако и не спецификује него квалификује [класификује] тип смисаоног
односа међу клаузама” (Ковачевић 2003: 82). Обавезни конкретизатор са
значењем сукцесивности употријебљен уз везник а не утаначује значење
тог везника, јер је то значење инкомпатибилно значењу супротности,
него ништећи супротно значење везника а, конкретизује смисаони
међуоднос клауза, имплицирајући реализацију копулативног значења
несагласног са основним значењем везника а. Зато су и реченице и с везником И и с везником А кад су они праћени семантичким конкретизатором сукцесивности копулативне, у којима су И и А међусобно замјењиви
и синонимни. Те реченице и с везником И и с везником А уз које долази
семантички конкретизатор сукцесивности врло су честе у употреби,
чему су потврда и сљедећи примјери:
(1) Сачекао је да на седницу уђе премијерка Ана Брнабић и (→ а)
потом се лично поздравио са сваким од министара. (Блиц, 18. 5.
2018, 3); [Крава Пенка] је залутала у Србију и (→ а) после се вратила у
Бугарску. (Политика, 12. 6. 2018, 2); ...узели јој телефон да не би пробала да позове помоћ и (→ а) онда [је] сатерали у хаустор. (Политика,
24. 7. 2018, 2); ...први стрелац тима из Хумске успео је да превари
двојицу чувара и (→ а) онда из окрета шутираo снажно по земљи.
(Политика, 11. 11. 2018, 19); Изненада устаје са столице, хода около, а
(→ и) затим се враћа за сто (Политика, 22. 10. 2018, 8); ...у полицији су
нам најпре тражили да упутимо званични захтев, а (→ и) након тога
рекли да информацију о овом случају морамо затражити у прекршајном суду. (Политика, 18. 5. 2018, 1); Поновила је то још неколико
пута, а (→ и) затим, увијена у ћебе, села у фотељу у дну собе. (Политика, 1. 7. 2018, 23); У једном тренутку дуела са Вердаском, Новак
се расправљао са судијом а (→ и) потом је објаснио о чему је реч.
(Политика, 5. 6. 2018, 19); Славни ватерполиста је сам у свом дому
гледао велики дуел Србије и Италије, а (→ и) после је са својим пријатељима прославио успех наших одбојкашица. (Вечерње новости, 21.
10. 2018, 38); Пахор предаје мандат крајем јуна, а (→ и) онда почиње
натезање око формирања владе (Вечерње новости, 5. 6. 2018, 8) итд.
Кад је употријебљен конкретизатор сукцесивности, тај конретизатор уз везник и има улогу спецификатора копулативног значења, док уз
везник а он има улогу и семантичког конкретизатора и класификатора
координираног значења. Друкчије речено, тај конкретизатор не само
да показује да су клауза координиране реченице у смисаоном односу
сукцесивности, него, још битније, да везник а нема супротно него
копулативно значење. Управо из тих разлога читав се спој а + обавезни
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конкретизатор јавља конкурентским језичким средством самом координираном везнику и, који супсумира значење датог конкретизатора.
Из тога сљедствено проистиче да није тачно да реченице: Пажљиво
га је погледала и затим га је поздравила и Пажљиво га је погледала а
затим га је поздравила – припадају, како то сматра П. Пипер (2018: 43,
67) – различитим врстама реченицама: прва саставним (копулативним),
а друга супротним адверзативним, тако да је у првој затим конкретизатор копулативног, а у другој адверзативног значења. То једноставно
није тачно6, јер су обје реченице копулативне, с тим да је у реченици с
везником и конкретизатор сукцесивности експлетиван, а у реченици с
везником а – обавезан.
Значење сукцесивности7 није једино, иако јесте најчешће, значење
обавезног конкретизатора у реченицама с везником а у вриједности
копулативног везника и. Тако и семантички конкретизатори симултаности (истовремености) имају статус структурно-семантички обавезних
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6 И не само да то није тачно, него није нити може бити тачно да постоји „адверзативна
сукцесивност”, зато што сукцесивност подразумијева низање, а адверзативност
контраст. Зато се о временском подтипу супротних реченица може говорити само
у случајевима када се у контраст долазе временски садржаји, као нпр.: Сада је све
у реду, а онда је било заиста тешко. Овдје контраст чине: сада и онда, и на њему
почива значење супротности у овој реченици. Међутим, ову реченицу П. Пипер
(2018: 71) наводи као примјер за „супротну реченицу” с „конкретизатором” (онда),
који јој, уз основно супротно, као додатно даје и категоријално „временско значење”.
И таквих примјера са погрешно „проглашеним” конкретизатором код П. Пипара
није мало. Конкретизаторима се тако не могу сматрати бројни примјери наведени уз
везник а, не само са значењем сукцесивности него и са “мјесним” значењем (као нпр.:
Овде их је мало, а тамо их је много), или са значењем супротстављености у степену
(као нпр.: Све је било врло лепо, а најлепша је била музика). Као да је сваку јединицу
која слиједи иза везника, а која личи на конкретизатор П. Пипер (2018) проглашавао
конкретизатором везничког значења, и то значења управо наведеног везника, с
тим да су помијешани примјери у којима конкретизатори имају само семантичку
функцију с примјерима у којима имају „класификационо-семантичку” функцију, али
и с примјерима у којима конкретизатор уопште не постоји, тј. постоји само на нивоу
„причињавања”. Аутор очито није имао никаквог критеријума за идентификације
конкретизатора везничког значења, односно семантичких конкретизатора. А међу
критеријумима идентификације семантичких конкретизатора два су нужна: 1. да
клауза лијево од координатора (читава клауза, контекст или пресупозиција) има
функцију антецедента, на који се упућује помоћу семантичког координатора, и 2. да
семантички конкретизатор као јединица која припада клаузи десно од координатора,
односећи се на елемент из структуре клаузе лијево од координатора, читаву клаузу
контекст или пресупозицију – реферише на исти појам, тј. успоставља са њим однос
семантичке кореференцијалности. (Вукић 2014: 62).
7 Сукцесивност се, како сви наведени и анализирани примјери показују, при изражавању копулативним реченицама по правилу остварује као временска постериорност. Међутим, сукцесивност може у копулативним реченицама, како то показује М.
Вукић (2014: 96), бити представљена и као временска антериорност. Временску антериорност „верификују” семантички конкретизатори претходно и пр(иј)е тога употријебљени уз везнике и или а, као нпр.: У тој школи сам ишао у први разред, а [→и]
пре тога у забавиште (Вукић 2014, 96: Д. Киш); Михаило је дошао пре шест година у
касабу [...], а [→и] пре тога је провео две године у Суботићевој магази... (Вукић 2014,
96: И. Андрић) итд.

(Не)супституентност везника „и” и „а” у координираној копулативној реченици

(2) Усиљава се да поставља питања, а (→ и) у исто време гледа у оживелог Менту и мисли о њему. (Ковачевић 2003, 84: И. Андрић); Читалац воли да му се каже све, али у тој књизи ја сам се мало поигравао,
откривао сам му неке ствари, а (→ и) истовремено сам га и обмањивао. (Вукић 2014: Д. Киш); Желела је да он добије највећи део наследства, а (→ и) у исто доба се плашила да ће међу браћом настати кавга
(Вукић 2014: 85–86); Никоме се нисмо толико удварали, а (→ и) притом добили штиклу, колико својој вољеној Европи.8 (Политика, 10.
6. 2019, 20); А ово ... личи на трчање ђака код разредног старешине да
му пријавиш како ти је мангуп из задње клупе говорио безобразне
речи и (→ а) при том те мало шамарао. (Блиц, 25. 11. 2018, 2) и сл.
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уз везник а, док су по правилу експлетивни уз везник и (в. Ковачевић
2003: 84), што потврђују и сљедећи примјери:

Уз временска значења сукцесивности и симултаности, обавезни
семантички конкретизатор уз везник а у копулативној функцији (тј. у
вриједности копулативног везника и) јавља се и у спацијалном (мјесном)
значењу, и то у различитим семантичким подтиповима спацијалног значења (Вукић 2014: 124–159 ), као нпр.:
(3) До поднева излазиле су из парлога и милеле Јаругама, а (→ и)
тамо им се ваљда губи сваки траг. (Ковачевић 2003, 85: М. Вуковић); Сад путује у Трст, а (→ и) оданде мисли даље у Аргентину
(Ковачевић 2003, 85: И. Андрић); Ова тачка је на „терену” била
права народна тачка и (→ а) ту су се често могле чути многобројне
истинске невоље. (Ковачевић 2003, 85: П. Угринов); Саветујем ти
да останеш са нама, а (→ и) овде ћеш бити поштован и троструко
добродошао. (Вукић 2014, 156) итд.
Проведена анализа (не)супституентности везника И и А у координираној копулативној реченици показала је да су ти везници међусобно
замјењиви само у случајевима када су праћени семантичким конкретизатором одређеног подтипа копулативног значења, и то конкретизатором са
значењем сукцесивности као постериорности, симултаности, и спацијалности, док су примјери конкретизатора са начинским значењем и значењем сукцесивности као антериорности готово оказионални. Конкретизатори при томе немају једнак структурно-семантички статус уз везник
И, као примарно копулативни, и везник А, као примарно адверзативни.
Уз везник И конкретизатори имају статус експлетивних, а уз везник А
статус обавезних конкретизатора. Притом је важно нагласити да се „конкретизатором не може непосредно детерминисати неко значење, већ је он
деиктичког, и то анафорског карактера. Њиме се упућује на неки елемент
из клаузе лево од споја или из текста/дискурса који претходи конкретном
споју”, и он увијек има функцију реченичног члана (прилошке одредбе)
8 Конкретизатор при томе / притом има значење пропратне околности, које је, у
ствари, подврста значења симултаности.
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у клаузи у којој је употријебљен, с тим да се његова испустивост или експлетивност – по правилу могућа уз везник И, а неостварљива уз везник А
– „може посматрати на граматичком и на семантичком плану. Неексплетивни СК (семантички конкретизатори) на граматичком плану обавезни
су елементи реченичног модела пошто њиховим изостављањем настају
неоверене конструкције. Много се чешће остварује други тип последица,
одн. изостављање СК [семантичког конкретизатора) доводи до промене
семантике реченице” (Вукић 2014: 230–231).

КОПУЛАТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ С РЕЛАТИВНИМ
НЕЗАВИСНИМ КЛАУЗАМА УВЕДЕНОМ СПОЈЕМ И ТО и/
или А ТО
Осим у копулативним реченицама с везницима И и А праћеним
семантичким конкретизатором сукцесивности, симултаности или спацијалности – везници И и А дјелимично су супституентни у још једном структурно-семантичком подтипу копулативних реченица. То су
реченице с прикључним копулативним релативним клаузама уведеним
спојем И ТО или А ТО, као нпр.:
(4) После дуже времена одиграо сам у високом ритму, и (→ а) то је велики
помак. (Блиц, 18. 5. 2018, 32); Приморани сте да чувате туђе тајне, а (→ и) то
вам тешко пада. (Вечерње новости, 14. 5. 2018, 25).

Ове су копулативне реченице с обзиром на структуру друге
прикључне клаузе блиске су напријед анализираним копулативниом
реченицама са семантичким конкретизаторима уз везник а. Наиме, као
што се ни везник а у копулативном значењу не може употријебити без
семантичког конкретизатора, тако се ни у овим реченицама не могу употријебити ни везник И ни везник А ако уз њих није употријебљена и
демонстративна замјеница ТО. Као што у копулативним а-реченицама
семантички конкретизатор има деиктичку функцију анафорског типа,
тако је и замјеница то у овим реченицама такође деиктички анафорски
или коалесцентни (в. даље) супституент. И као што је семантички конкретизатор увијек реченични члан у функцији које прилошке одредбе,
тако и замјеница то има функцију реченичног члана, и то субјекта или
објекта у датој копулативној клаузи. По једном се ипак битно разликују
семантички конкретизатори и структурно обавезно (облигаторно) то у
прикључној копулативној клаузи. Семантички конкретизатори носиоци
су категоријалног значења времена, мјеста, начина и сл., док је замјеница
то није носилац категоријано спецификованог значења. Због тога, без
обзира на толике подударности са семантичким конкретизаторима,
замјеница то у споју и/а то није семантички конкретизатор. Али јесте
структурно обавезни (облигаторни) конституент дате копулативне клаузе, са строго утврђеном позицијом иза везника и или а, тако да са тим
везницима чини синтаксички блокиран спој (који се не може разбијати
било којом другом језичком јединицом, па ни енклитиком).
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Везничко-замјенички спојеви и то и а то, које ћемо условно
звати везничким спојевима, нису апсолутно замјењиви у независносложеним реченицама с прикључном копулативном клаузом. Њихова
замјењивост, па самим тим и синонимност је, како ћемо у даљој анализи видјети, дјелимична.
Везнички спојеви и то и а то супституентни су у независним реченицама, а као синонимом могу се замијенити и релативном замјеницом
што. Та замјена је могућа у случајевима када што и то из споја и/а то
имају улогу просентенцијализатора, тј. када упућују на садржај цијеле
претходне клаузе (Кордић 1995: 148). И иначе, о овим се независним
реченицама у литератури најчешће говорило с обзиром на сличности
које имају са зависним реченицама с релативизатором што, с тим да су
та два типа реченица сматрана и синонимним (в. Кордић 1995: 148–153).
И зависна што-клауза и независна копулативна и/а то-клауза јесу
прикључне релативне клаузе додатног коментара. Њима се по правилу
износи коментар о садржају читаве претходне клаузе, којој се као цјелини и прикључују. Независне копулативне и/а то-клаузе дијеле исте
основне карактеристике са релативним зависним што-клаузама, којима
су замјењиве: „имају за антецедент читаву реченицу, увијек су нерестриктивне и по правилу су постпониране у односу на надређену реченицу” (Кордић 1995:149), што потврђују и сљедећи примјери у којима
ћемо у загради са стрелицом показивати супституентност не само
између спојева и то и а то, него и с релативизатором што:
(4а) Држим се старе латинске: здрав дух у здравом телу, и то (→ а то / што)
ми је довољно. (Блиц, 30. 4. – 2. 5. 2018, 29); Вратио је Вајду и Грича и то (→
а то / што) је нормално9. Са њима је имао највише успеха и сигурно да са
њима има највише самопоуздања, а то (→ и то / што) му је у овом тренутку
најпотребније. (Вечерње новости, 29. 4. 2018, 37); Ушли смо у полуфинале и
то (→ а то / што) је био циљ. (Вечерње новости, 20. 4. 2019, 37); И пензионери добијају највише пензије, а то (→ и то / што) смо успели захваљујући
тешким реформама. (Вечерње новости, 11. 11. 2018, 13); Наивност и одсуство
сваке сумње били су моја једина кривица – а то (→ и то / што) се плаћа.
(Данас, 20–21. 7. 2019, Недеља, IX); Треба остати озбиљан, а то (→ и то / што)
је тешко. (Вечерње новости, 1. 8. 2019, 3); Ђоковић је од јуче и званично први
играч на АТП листи, а то ће и остати до краја године. (Блиц, 6. 11. 2018, 39);
Никада нисте рекли да сте погрешили, а то (→ и то / што) народ не воли.
(Данас, 19. 12. 2018, 8); Делите народ и то (→ а то / што) није никако добро.
(Данас, 27. 8. 2019, 8); Међутим, ментално смо били јачи од Хрвата, и то (→ а
то / што) је пресудило. (Вечерње новости, 16. 7. 2018, 31) итд.

У свим наведеним примјерима спојеви и то и а то међусобно су
замјењиви и синонимни, а синонимни су и са релативизатором што.
Њима се прикључује копулативна клауза, којом се објашњава садржај
цијеле претходне клаузе, тако да их је терминолошки најбоље одредити
као објаснидбене или експланативне релативне координиране клаузе
9 Интерпункција у примјерима није мијењана и када је неисправна, него је задржана
она коју има ексцерпирани облик реченице.
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(Ковачевић 1998: 24). Из наведених примјера могло би се, погрешно,
закључити да се ове експланативне релативне координиране клаузе
синонимне са што-релативним зависним клаузама када се реализују
само у постпозицији. Такав положај јесте најчешћи и најуобичајенији,
али не и нужан. Наиме, дате се координиране клаузе с везничким спојевима и/а то могу употријебити и у интерпозицији, тј. између дијелова
претходне клаузе, што бјелодано потврђују сљедећи корпусни примјери:
(4б) Ствари, а то (→ и то / што) Селимовић убедљиво показује, нимало
нису биле црно-беле. (Данас, 21. 10. 2018, 9); Дужни смо, и то (→ а то /
што) веома искрено мислим, својим прецима да им дамо то лепо обележавање. (Данас, 19–20. 5. 2018, 3); Метод Кошутићев – и то (→ а то / што) је
суштаствено кад гледамо са једног општијег становишта – није у правом
смислу поредбени (Ковачевић 1998, 28: Н. Петковић); Она – а то (→ и то
/ што) нас у нашем контексту занима – садржи посебну врсту третирања
начела (Ковачевић 1998, 28–29: Д. Баста) итд.

„Уметањем” експланативне координиране клаузе у структуру претходне клаузе мијења се деиктички статус замјенице то. Код постпоноване експланативне релативне координиране клаузе замјеница то има
искључиво анафорску функцију, будући да упућује на цјелину садржаја
претходне клаузе. Интерполацијом експланативне клаузе демонстративна замјеница то се измјешта из анафоричког положаја, тако да се
она, та замјеница, сад налази на размеђи између положаја катафорске
и анафорске замјенице, јер упућује и на претходећи и на слиједећи
садржај реченице у чију је структуру укључена. „Та је замјеница тада,
заправо, истовремено и прогресивни и регресивни супституент, тј. она
је коалесцентни супституент” (Ковачевић 1998: 30). Осим тога, уметањем експланативне координиране клаузе у структуру претходне клаузе, та релативна независна клауза уз експланативно добија и значење
пропозиционог интензификатора, јер се њом комуникативно фокусира
завршни дио садржаја претходне клаузе. „Та интерполисана клауза има
објаснидбено-интензификаторску улогу. А управо та интензификаторска функција и омогућује јој (заправо: налаже) преметање из постпозиције у интерпозицију” (Ковачевић 1998: 33)
У свим напријед наведеним примјерима, без обзира на то да ли је
замјеница то у споју и/а то анафорски или је коалесцентни супституент, њој је синонимна релативна замјеница што. Разлика између супституентних и/а то и што-клауза само је у њиховом граматичком значењу:
и то и а то носиоци су граматичког значења „координација”, а што –
граматичког значења „субординација”.
Међутим, у свим прикључним експланативним релативним независним клаузама додатног коментара, како оним реализованим у постпозицији тако и оним реализованим у интерпозицији, нису међусобно
замјењиви спојеви и то и/или а то, а нису ни замјењиви релативном
замјеницом што.
18

(Не)супституентност везника „и” и „а” у координираној копулативној реченици

Nasle|e 44 • 2019 • 9−23

Само се спој а то – незамјењив нити спојем и то нити релативном
замјеницом што – употребљава у случајевима када му антецедент није
цијела претходна клаузе, него неки њен супстантивни дио (супстантивна лексема или синтагма), чије се значење конкретизује или идентификује експланативном копулативном релативном независном клаузом
уведеном спојем а то. Експланативна независна релативна а то-клауза
мора бити постпонована у односу на супстантивни антецедент, с тим
да може бити у постпозицији с обзиром на клаузу у којој је антецедент,
или пак може бити уметнута између дијелова претходне клаузе: и то
између антецедента и преосталог дијела клаузе, што потврђују и сљедећи корпусни примјери, у којима ћемо супстантивни антецедент истицати подвлачењем:
(5) Протести јесу грађански, али организоване групе људи, а то (→ *и то /
*што) су странке или покрети, увек могу да преузму протест (Данас, 6. 3.
2019, 3); Ретки преостали пријатељи а то (→ *и то / *што) су били углавном они који су се још увек за нешто могли огребати код њега, узалуд су
га упозоравали да пије превише „кока-колу” и да ништа не једе. (Политика, 11. 11. 2019, 23); Зорана је, верујем, сигурна и безбедна у Влади све док
не зарати са једином особом која о томе одлучује, а то (→ *и то / *што)
је Вучић. (Данас, 31. 10. 2018, 4); Трагично је да Вучић буде оборен због
једине исправне ствари коју покушава да уради, а то (→ *и то / *што) је
да нађе начин да безбедно регулише односе са Косовом. (Данас, 1. 11. 2018,
8); Петрија ме је подсетила на нешто што сам и раније знала, а то (→ *и
то / *што) је да је живот неподношљиво тежак без ведрине. (Политика,
23. 11. 2018, 13); Међутим, да бисте остварили неке веће циљеве, мораћете
нешто жртвовати, а то (→ *и то / *што) је, највероватније, нешто што је
повезано с вашим приватним и љубавним животом. (Вечерње новости, 27.
8. 2019, 32); Дошао је, каже, с три главне теме, а то (→ *и то / *што) су
забрињавајуће стање светске трговине, биодиверзитет са стравичним сценама из Амазоније и женско образовање. (Вечерње новости, 26. 8. 2019, 9);
Разумемо се одлично и имамо исти циљ, а то (→ *и то / *што) је да „Јутро”
на Првој буде још боље и гледаније. (Политика, 31. 8. 2019, 32); Један јунак
у роману се нада да се није десило оно што је било, а то (→ *и то / *што)
је рат. (Блиц, 15. 1. 2019, Поп&Култура, 4); Оно што је било у надлежности
министарства, а то (→ *и то / *што) је рок пописа, министарство је урадило за годину и по дана. (Политика, 18. 10. 2018, 6); Писао сам поодавно
баш у овој рубрици, не помињући имена, како је један мој земљак, а то (→
*и то / *што) је био З. С. Милић, јурећи по Новом Београду за „одбеглим
папагајем”, на готово километар од стана „сустигао” птицу на једној тераси
(Данас, 20–21. 10. 2018, Недеља, XVI) итд.

Прикључна релативна независна клауза овдје додатног коментара не
односи се на читав садржај претходне клаузе, него у оквиру те клаузе на
само један супстантивни елемент (супстантивну лексему или синтагму)
чије значење конкретизује, односно идентификује. То се значење у датој
структури независносложене реченице изражава само копулативном
експланативном независном клаузом уведеном са а то, док могућност
употребе споја и то или релативизатора што изостаје.
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Само се спојем и то – незамјењивим ни спојем и то ни релативном
замјеницом што – употребљава за увођење рестриктивне копулативне
релативне клаузе. Таква и то-клауза никад за антецедент нема цјелину
претходне клаузе. Она се прикључује семантички неиндивидуализованом (неодређеном) појму означеном именичком лексемом или синтагмом. И то-клауза дати појам сужава, индивидуализује (одређује) га тако
што се денотативно значење супстантивне лексеме или синтагме преводи
у референцијално. У обиљежавању рестриктивног значења релативној
независној и то–клаузи нису конкурентне клаузе творене ни са а то ни
са релативном замјеницом што, чему су потврда и сљедећи примјери:
(6) Више волим да гледам цртане филмове у оригиналу и то (→ *a то /
*што) оне које сам гледао у детињству. (Блиц, 15–16. 2. 2019, додатак „ТВ
магазин”, 1); Шангајска листа искључиво узима у обзир истраживачку
компетенцију универзитета, и то (→ *и то / *што) ону коју је већ неко
други препознао. (Данас, 28. 8. 2019, 7).

Као што се из наведених примјера види, у рестриктивној употреби
и то-независна релативна клауза има специфичну структуру. Иза споја
и то долази демонстративна катафорски употријебљена замјеница онај/
она/оно кореферентна са супстантивним антецедентом, с тим да је прати
и значење јој експлицира рестриктивна који-клауза. Пребацивањем те
замјенице уз антецедент у претходној клаузи дата се независносложена
реченица с независном копулативном рестриктивном клаузом преобликује у семантички еквивалентну зависносложену реченицу са зависном
који-релативном рестриктивном клаузом, уп.:
(6а) Више волим да гледам цртане филмове у оригиналу и то оне које сам
гледао у детињству. (→ Више волим да гледам оне цртане филмове у оригиналу које сам гледао у детињству); Шангајска листа искључиво узима у
обзир истраживачку компетенцију универзитета, и то ону коју је већ неко
други препознао. (→ Шангајска листа искључиво узима у обзир ону истраживачку компетенцију универзитета коју је већ неко други препознао).

Везнички скуп и то незамјењив је, дакле, скупом а то у независносложеној копулативној реченици у којој се и то-клауза односи на супстантивни антецедент чије значење сужава, тако да има рестриктивно
значење. Скупова и то и а то којима се уводе копулативне независне
релативне реченице10 супституентни су само када се и/а то-релативна
независна клауза односи на садржај цијеле претходне клаузе, и када су
ти скупови замјењиви и релативном замјеницом што (нпр.: Посвађао
је народ, и/а то није добро). Када се независна релативна клауза односи
само на супстантивни антецедент из структуре претходне клаузе (а не
на њен садржај у цјелини) и семантички конкретизује значење тог антецедента, тада је могућа употреба само а то-релативне копулативне независне клаузе (нпр.: Ми имамо исти циљ, а то је да завршимо факултет).
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ЗАКЉУЧАК
Да закључимо. Анализа је показала да се супституентност копулативног везника И и примарно адверзативног везника А у независној
копулативној реченици остварује само у два структурно-семантичка
типа копулативних реченица, и то у: а) копулативним реченицама са
семантичким конкретизаторима временског и спацијалног значења, и б)
копулативним реченицама с релативном независном клаузом уведеном
спојем и то и/или а то.
У првом типу координиране копулативне реченице везници И и
А међусобно су замјењиви само у случајевима када су праћени семантичким конкретизатором одређеног подтипа копулативног значења, и
то конкретизатором са значењем сукцесивности као постериорности,
симултаности, и спацијалности, док су примјери конкретизатора са
начинским значењем и значењем сукцесивности као антериорности
готово оказионални. Конкретизатори при томе немају једнак структурно-семантички статус уз везник И, као примарно копулативни, и везник А, као примарно адверзативни. Уз везник И конкретизатори имају
статус експлетивних, а уз везник А статус обавезних конкретизатора.
Испустивост обавезних детерминатора доводи до структурних и/или

Nasle|e 44 • 2019 • 9−23

Када независна релативна клауза има рестриктивну функцију уз супстантивни антецедент из претходне клаузе, тада се она уводи само
спојем и то11 (нпр.: Волим да гледам цртане филмове, и то оне које сам
гледао у детињству = Волим да гледам оне цртане филмове у оригиналу
које сам гледао у детињству).

11 Са „везничким” спојем и то, у којем је то тоничка ријеч, не смије се мијешати спој и
то у којем је то атонично, јер тај спој нема везивну, него има функцију интензификатора „осамостаљивача”. Осамостаљење је синтаксичко-стилистички поступак којим
се из комуникативних и/или стилских разлога посебно истиче неки од реченичних
чланова. Осамостаљивач и то служи да се комуникативно и стилистички истакне
неки од чланова зависне синтагме. Наиме, „између управног и зависног члана синтагме, без обзира у каквој и колико чврстој синтаксичко-семантичкој вези они били,
умеће се интезификатор и то (са атоничким то)” (Ковачевић 2015: 329), као нпр.:
Реч је била о најави, и то објављеној у вашем листу. (Данас, 26–27. 5. 2018, 4); Вратио се и то на белом коњу (Вечерње новости, 16. 3. 2019, 12: наслов); Многи сликари пишу, и то врло добро. (Вечерње новости, 4. 1. 2019, 18–19); Учествоваћу у
изборној кампањи и то са задовољством. (Политика, 9. 8. 2019, 5); Технички квар
је могућ и код новог возила, и то уз све предострожности превозника. (Политика,
24. 7. 2019, 15); Нова трка у наоружању решиће све проблеме људског рода. И то
заувек. (Политика, 28. 10. 2018, 13: Драгољуб Минић Карло); Најтежи дан откако
је на челу владе, по сопственом признању, имала је почетком маја ове године, и то
због чак три члана свога тима. (Политика, 18. 10. 2018, 1) итд.
Овакво стилистичко осамостаљивање реченичних или синтагматских чланова није
ни у каквој вези са прикључним релативним независним клаузама, па се такво стилистичко интензификаторско и то не смије доводити у везу, односно поистовјећивати са и то у функцији везивног елемента релативних копулативних клауза.
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семантичких посљедица, будући да реченица постаје или граматички
неовјерена, или долази до промјене њеног значења.
У другом типу, тј. у копулативним реченицама реченицама с релативном назависном клаузом уведеном спојем и то и/или а то, „везнички” скупови и то и а то супституентни су само када се и/а то-релативна независна клауза односи на садржај цијеле претходне клаузе,
и када су ти скупови замјењиви и релативном замјеницом што (нпр.:
Посвађао је народ, и/а то/што није добро). Када се независна релативна
клауза односи само на супстантивни антецедент из структуре претходне клаузе (а не на њен садржај у цјелини) и семантички конкретизује
значење тог антецедента, тада је могућа употреба само а то-релативне
копулативне независне клаузе (нпр.: Ми имамо исти циљ, а то је да завршимо факултет). Када независна релативна клауза има рестриктивну
функцију уз супстантивни антецедент из претходне клаузе, тада се она
уводи само спојем и то (нпр.: Волим да гледам цртане филмове, и то оне
које сам гледао у детињству = Волим да гледам оне цртане филмове које
сам гледао у детињству).
Извори
Блиц – Blic, dnevne novine iz Beograda.
Вечерње новости – Вечерње новости, дневне новине из Београда.
Данас – Danas, dnevne novine iz Beograda.
Политика – Политика, дневне новине из Београда.
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Miloš M. Kovačević

(NON)SUBSTITUENT CONJUNCTIONS “I” AND “A” IN A
COORDINATE COPULATIVE CLAUSE
Summary
The paper analyzes the possibility of the copulative conjunction I and primarily adversative conjunction A being substituent in a coordinate copulative clause. It has been demonstrated that “substituence” is only possible in two structural and semantic types of copulative
sentences: a) copulative sentences with semantic concretizers of temporal and spatial meaning, and b) copulative sentences with a relative coordinate clause introduced by the conjunction i to and/or a to.
In the first type of the coordinate copulative sentence conjunctions I and A are interchangeable only in those cases when they are followed by a semantic concretizer of a certain
subtype copulative in meaning, especially a concretizer carrying the meaning of successiveness in the sense of posteriority, simultaneousness, and spatiality, while the examples of
concretizers with the meaning of manner and successiveness in the sense of anteriority are
almost occasional. Next to the conjunction I concretizers have the expletive status, whereas
next to the conjunction А they have the mandatory status. Omission of mandatory determiners brings about structural and/or semantic consequences, since the sentence becomes either
grammatically unauthenticated, or its meaning is changed.
In the second type, i.e. in copulative sentences with a relative coordinate clause introduced
by the conjunction i to and/or a to, “conjunctional” clusters i to and a to are substituent only
when i/а to-relative coordinate clause refers to the content of the entire previous clause, and
when these clusters are replaceable by a relative pronoun što (e.g.: Posvađao je narod, i/a to/ što
nije dobro). When a coordinate relative clause refers only to the substantive antecedent from
the structure in a previous clause (and not to its content as a whole) and semantically concretizes this antecedent, it is possible to use a to-relative copulative coordinate clause (e.g.: Mi
imamo isti cilј, a to je da završimo fakultet). When a coordinate relative clause has a restrictive
function next to the substantive antecendent from a previous clause, it is then introduced by
the conjunction i to (e.g.: Volim da gledam crtane filmove, i to one koje sam gledao u detinjstvu = Volim da gledam one crtane filmove koje sam gledao u detinjstvu).
Keywords: coordinate sentence, copulative clause, conjunctions i and а, substituent forms,
semantic concretizer, independent relative clause
Примљен: 1. септембар 2019. године
Прихваћен: 1. децембар 2019. године

23

Оригинални научни рад
811.163.41'282'367.625.41(497.11 Tutin

ОБЛИЦИ ИНФИНИТИВА У ГОВОРУ ТУТИНА,
НОВОГ ПАЗАРА И СЈЕНИЦЕ2
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Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Катедра за српски језик

У раду се са морфолошког аспекта анализира инфинитив у
говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Облици инфинитива
утврђују се на основу грађе прикупљене од изворних дијалекатских говорника. За разлику од главнине штокавских говора и стандардног језика, испитивани идиом карактерише се добром очуваношћу инфинитива у свим наслеђеним синтаксичким службама, а
прилике на читавом ареалу релативно су уједначене. Посматрано
са морфолошког аспекта, међутим, увиђа се варијантност која се
превасходно тиче присуства дужих форми са финалним -и на једном и њиховог одсуства на другом делу територије, где функционишу искључиво краћи облици. Показало се да на постојање двеју
зона утичу превасходно ареални фактори, тачније морфолошка
диференцијација условљена је територијалним положајем делова
говора и њиховим контактима са другим дијалектима.
Кључне речи: дијалектологија, морфологија, зетско-сјенички
дијалекат, инфинитив, краћи облици инфинитива, облици са
финалним -и

1. Увод
У српском језику инфинитив функционише као безлични непроменљиви облик са основном службом именовања глаголске радње, и то, у
односу на све остале глаголске облике, на најнеутралнији начин. Сходно
томе, инфинитив, који води порекло од глаголске именице, употребљава
се за навођење глаголских лексема у речницима (канонски облик).
У стандардном српском језику гради се од инфинитивне (аористне)
основе, и то: а) код глагола I врсте додавањем обличког наставка -ти
испред којега се налази сугласник -с: (трести, мусти, красти), чије се
инфинитивне основе (аористне) завршавају на -с, -з, -д, -т; односно додавањем обличког наставка -ћи, у чијем се сугласнику ћ налази и завршни
сугласник аористне основе и т из инфинитивног наставка -ти: рећи,
лећи и сл.; и б) код глагола осталих врста додавањем обличког наставка
1 bojana.veljovic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је урађен у оквиру пројекта 178014: Динамика језичких структура савременог српског језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
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за инфинитив -ти на њихову основу која се завршава на вокал: орати,
бринути, певати, носити, видети (Stanojčić, Popović 2005: 116).
Прилике у народним говорима, онима где се инфинитив очувао,
одликују се варијантношћу. Поред дужих форми са наставцима -ти и
-ћи у дијалектима равноправно функционишу, а у некима и превладавају или су једино и познати, и облици без финалног вокала, тзв. краћи
инфинитив (радит, певат, доћ, наћ и сл.). Процес морфолошког упрошћавања у појединим идиомима иде још даље, па се срећу и облици
без финалног консонанта (ради, пева, носи и др.). Овоме треба додати и
чињеницу да се у дијалектима, чешће него у стандарду, дешавају различите промене унутар консонантских група насталих у додиру основе и
наставака, што доприноси повећању степена варијантности.
Предмет овога рада јесте утврђивање морфолошких типова инфинитива који функционишу на терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора. Анализом је утврђено постојање двају ареала: а) зоне у којој
функционишу искључиво краће форме, без финалног -и, која захвата
највећи део територије; и б) зоне на периферији простора Сјенице, у
додиру са говорима херцеговачко-крајишког типа, где су у паралелно
употреби оба морфолошка лика, уз превласт форми са финалним вокалом. Имајући у виду да су овакве прилике настале у резултату дијалекатских међуутицаја, утврђивање изоглоса које би указале на границе
простирања једних и других форми од значаја је за дефинисање међудијалекатских граница3.
Како би се стекао увид у шире ареалне прилике које одликује зетско-сјенички дијалекат у целини, односно да би се јасније одредио положај
испитиваног говора унутар ширег система, стање у испитиваном говору
пореди се са оним у суседним говорима зетско-сјеничког дијалекта.
Материјал за рад прикупљен је теренским истраживањем у 105
пунк-това на територији Тутина, Новог Пазара и Сјенице4. Грађа је
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3 Ово напомињемо имајући у виду чињеницу да се у делу говора у коме се бележи
постојање дужих инфинитивних облика среће и новоштокавска акцентуација и
замена јата која одговара херцеговачко-крајишким приликама (ијекавско-јекавска
а не ијекавско-екавска као на остатку територије). Сходно томе, оправдано претпостављамо да део сјеничке територије који се налази у граничној зони према херцеговачко-крајишким говорима, са чије стране долазе језички утицаји, припада
управо том дијалекатском типу у односу на остатак територије која је део зетско-сјеничког дијалекта.
4 Списак пунктова са простора тутинске општине са скраћеницама кориштеним у
раду:
Баћица (Ба), Биохане (Би), Блаца (Бл), Бороштица (Бо), Брегови (Бр), Врба (Вр), Врујца
(Вру), Глухавица (Гл), Глоговик (Гло), Годово (Го), Гурдијеље (Гу), Делимеђе (Де),
Детане (Дет), Добри Дуб (Д. Дуб), Добриња (До), Долово (Дол), Дулебе (Ду), Ђерекаре
(Ђер), Ервенице (Ер), Жирче (Жи), Жупа (Жу), Кељепоље (Ке), Коваче (Ков), Кониче
(Кон), Кочарник (Коч), Лескова (Ле), Липица (Ли), Мелаје (Ме), Митрова (Ми), Набоје
(На), Островица (Ост), Паљево (Па), Пероше (Пе), Пленибабе (Пл), Попе (По), Пресло
(Пр), Пружањ (Пру), Рамошево (Рам), Рачиће (Рач), Рудница (Руд), Руђа (Ру), Саш
(Са), Сврачиће (Св), Смолућа (См), Старчевиће (Ст), Струмце (Стр), Суви До (С. До),
Тутин (Ту), Црниш (Цр), Шароње (Ша), Шипче (Ши).

Облици инфинитива у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице

2. Анализа грађе
Иако присутна, балканистичка тенденција замене инфинитива
конструкцијом да + презент у тутинском говору, за разлику од, на пример, говора призренско-тимочке зоне, где је елиминисан, и прилика на
косовско-ресавском терену, где је у процесу нестајања, није знатније
узнапредовала. Овај облик у знатној мери чува све наслеђене синтаксичке функције и у свим категоријама у којима се бележи напоредна
употреба фреквентнији је и обичнији у односу на да-конструкцију5.
Морфолошки ликови, деловањем различитих унутарјезичких процеса,
преобликовани су у односу на наслеђене, те ће у даљој анализи бити дат
преглед различитих облика6.

Nasle|e 44 • 2019 • 25−38

ексцерпирана из транскрибованих разговора са изворним дијалекатским говорницима, а у раду се, услед ограничености обимом, наводи
само мањи број забележених примера.

2.1. Инфинитив без финалног -и
На читавом терену тутинско-новопазарске зоне у употреби је
искључиво инфинитив без финалног -и. Овоме ареалу прикључује се
и највећи део сјеничке зоне, са изузетком поменутог релативно уског
појаса на граници са херцеговачко-крајишким дијалектом, где се паралелно употребљавају и облици са очуваним финалним вокалом, о чему
ће речи бити касније.

2.1.1. Глаголи на -ти бележени су без финалног вокала:
он ће ви исприћат; немоте ме задржават; могу ти прићат; нећеш вероват
(К Бун); он се мого оженит; жал’ит; тешко је бит човек (Ки); досадит;
поче причат; неће ми сметат, могу живет; морам неког платит; ја ћу ти
казат; нећу се млого мучит (Кл); не треба ни дијел’ит; ти ћеш и ћерат у
ријеку; треба га вероват; никат неће ни имат; све се море сакрит; цркву
Пунктови са територије Новог Пазара:
Багри (Баг), Балетиће (Бал), Бобовик (Боб), Боторовина (Бот), Брђани (Брђ), Вучја
Локва (В. Лок), Избице (Из), Јошаница (Јо), Јуковача (Ју), Кашаљ (Ка), Козарево (Коз),
Лече (Леч), Лукаре (Лу), Неготинац (Не), Нетврђе (Нет), Осоје (Ос), Пожега (Пож),
Прћенова (Прћ), Рајетиће (Ра), Рајчиновиће (Рај), Себечево (Се), Сопоћани (Со), Суха
Ћуприја (С. Ћуп), Трнава (Трн), Цвијетње (Цв), Шавце (Шав).
Сјенички пунктови:
Баре (Бар); Бољаре (Бољ), Буђево (Бу), Врсјенице (Врс), Градац (Гр), Гошево (Гош), Дражевиће (Др), Дружиниће (Дру), Дубница (Дуб), Дуга Пољана (Д. Пољ), Дујке (Дуј), Зајечиће (За), Карајукића Бунари (К. Бун), Кијевце (Ки), Кладница (Кл), Кнежевац (Кн),
Крстац (Крс), Трешњевица (Тре), Тријебине (Тр), Тузиње (Туз), Увац (Ув), Угао (Уг),
Урсуле (Ур), Цетановиће (Це), Црвско (Цр), Чедово (Че), Шаре (Шар), Штаваљ (Шт).
5 О синтаксичким одликама инфинитива писали смо у: Veljović 2014: 51–65.
6 У овом раду посматрају се само глаголски наставци, док ће однос основа, тј. варијантност која се на том плану огледа у облицима инфинитива бити предмет посебног
истраживања.
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правит мораш (Кн); претрпет; треба ћерат то; море изгорет; муку ћеш
видет; ја ћу гл’едат у тебе (Тр); поћел’и куповат; сат ћу ја напојит краве
(Туз); морате се окренут; неко ће морат; мош слушат; мијешат (Уг); немо
ме теретит (Це); жртвоват; убит (Че); могло се и радит и зарадит (Бл);
све ћу ти причат; тешко сиротину њивит; немо кажеват; она ће га бегенисат; грахота родит и бацит дијете (Бр); срамота се фалит; прича ти па
ћу ти ја додават (Вру); ја ћу донијет воду; да ти је знат; да л’ ћеш осамнут;
родит једно дијете; ја ћу ти опрат; ја ћу га оставит, ја ћу запоставит;
треба гл’едат а не треба вероват (Го); испричат; неће играт (Гу); не морете
све завршит (Дел); немоте ме дат; немоте ме дават (Ђер); умријет; пипнут је не би смео (Жи); неј вероват (Ков); немо ме даље испитеват (Кон);
тешко вама објаснит; кат се почело ратоват; ти то трпет не мош; ово
треба најурит (Ле); можда ће ме бол’ет (Ли); набавит; богами ћу лагат;
неће требат (Ми); то је лако правит (Ост); да јој помогне судове опрат
(Па); мого сам уплаћиват; море ти прегорет (Пе); хоте ме они отет (Пл);
кат ћу ти платит? (По); да л’ ћу се ја њој свидет (Ст); не би умео описат;
мош критиковат; немо се плашит (Рај); немој ти мисл’ит (Цв); немоте се
ни изуват; имаш шта виђет (Бу); откачит; могло би се преварит; они ће
ти опричат (Врс); не смијеш заспат; оће бит, неће бит (Ка); не дадоше
чут (Коз); лако ћемо му турит; она ће то ишчупат ко ништа (Бал); немоте
му пушћат вел’ику воду оће се угушит; једно ћу ти поклонит (Из); ђе могу
ја тебе требат (Леч); он ће зовнут; сат ће морат (Нет); почел’и градит
кућу (Ос).

2.1.1.1. Код глагола који се завршавају на -ст након губљења крајњег
-и долази до испадања експлозивног сугласника, што је у складу са ограничењем које се тиче немогућности реализовања групе -ст у финалној
позицији уопште у највећем броју случајева (пос, крс, мас и сл.):
могла си јес (Бал); ви ћете озепс тако; нека ће појес; она ће истрес (Бот);
неће зарас (Ка); увес нарот у цивил’изацију (Нет); тебе ћу ја сат повес (Ос);
лопова ће ти га довес комшија (Цв); не ваља украс трудна жена (Шав); не
мош је помус (Вр); не мош најес (Дел); он ће те повес (Ле); испл’ес; не море
нико украс (Пр); мора му обрес паре да ће земљу грис (Ст); ја не смијем јес
слатко (Ли); повес ве ту на ту воду (Ру).

Прилике сличне онима на нашем терену карактеришу и остале зетско-сјеничке говоре. У Враки (Petrović 1973: 213), Бјелопавлићима (Ćupić
1977: 89), Паштровићима и Васојевићима „глаголи на -ти чија се инфинитивна основа завршава на -с редовно се јављају без инфинитивног
завршетка -ти (отрес, рас)” (Stijović 2007а: 200). У поибарским говорима финално -т отпада иза дентала у глаголима типа прес, пас, мус, рас
(Božović 2008: 80). Примери са -з уместо финалнога -с код глагола на -сти
бележени су у говору Горњих Васојевића: Ја ћу помуз краве; Ол огриз јабуку
већ једном? (Stijović 2007: 186). Таквих потврда има и у нашој грађи (ја ћу
повез ве ту (Ру)), али их не издвајамо, имајући у виду да је посреди појава
условљена искључиво фонетским окружењем, тј. реч је о озвучавању
финалног безвучног сугласника у сандхију, испред сонанта или звучног
консонанта, које се јавља независно од врсте речи (даназ немам и сл.).
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не да ти уић; треба наћ добру ђевојку (Кн); не би знао рећ (Тр); повућ (Го);
како ћу отић; није се могло ни ић (Гу); то је л’епше обућ; одиву је најсевапније обић (Дел); шта те рећ (Ков); она ће изић (Ли); могу ти рећ (На);
могу сећ; не би могла отић (Ост); шта ће обућ; ни дотаћ (Са); ко ће прић да
тражи л’еба? (См); то ћеш испећ (Рај); немо ић; ја ћу ви помоћ (Трн); треба
отић (Цв); можете отић (Шав); ни прић ни доћ; не морете наћ (Врс); грехота у ноћ сећ нокте (Дуј); немо посећ (За); вала ћу отић; кад те се дић; она
ти неће заћ ни у њиву ни у шталу (Ка); шећер ћу ја наћ (Бал); оће вук доћ
(Лу); не можете изаћ (Не); ја ћу ви то помоћ (Нет); неће прић; како ћу рећ;
може наћ; да л’ ћете се ви снаћ? (Ос); није мого да оде што неће се одрећ
имања; ја ћу испећ; неће моћ (Пож).
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2.1.2. Без финалног вокала бележени су и глаголи на -ћи:

У погледу инфинитивних наставака прилике у говорима зетско-сјеничког дијалекта релативно су уједначене – инфинитив са финалним -и
непознат је или се јавља сасвим спорадично. Са констатацијом П. Ивића
да је у говорима зетско-сјеничког дијалекта инфинитив увек без -и (Ivić
2001: 218) слаже се стање у говорима Враке (Petrović 1973: 213), Бјелопавлића (Ćupić 1977: 89), Зете (Ćupić 1977а: 279) и Васојевића (Stijović 2007:
199)7. Наведеном, што се из приложених примера очитује, одговарају и
прилике бележене у тутинско-новопазарском ареалу и на већем делу сјеничке територије.
2.1.2.1. Губитком експлозивне компоненте условљеним крајњим
положајем у речи -ћ се у облицима инфинитива често изједначује са -ј8:
дој ће време (Бал); реј ћу ја Добросаву, дој ће он на трпезу па ћу му реј (Ка);
неће мој дој на теравије (Нет); реј ћеш; тешко нај и сира и кајмака (Цв); не
умијем реј; не могасмо га нај (Врс); он ће побеј (Кл); нешто ће се нај (Уг);
она ће пој са мном (Бо); кућу те ти диј (Бр); ја ћу тебе помој; могу л’ прој
овуда?; што ми неће пуј ова жучна кеса (Го); сутра ћу прој крос Пљевље
(Гло); куи дан ћемо дој? (Жи); залагај л’еба ћу нај (Ли); ја ћу изај; оћете л’
јопет негђе дој? (Ост); цијелу л’иваду те ми предиј (Пе); сат она ће ти побеј;
крф ће л’еј (По); кол’ко можеш руку овако завуј (Пр); то ће те прој (Пру);
немо сеј та конац (Ру).

Изложени примери у којима је дошло до измене крајњег сугласника
напоредо се употребљавају са ликовима са финалним -ћ. Грађа, међутим, не пружа информације о постојању правила које би регулисало
избор једног односно другог облика. Варијантност је присутна на читавом терену, а информатори их паралелно употребљавају и на блиском
одстојању, нпр.:
немо, мој синко сеј та конац, но с обе стране га оно окрећи, немо га сећ оде,
но га овако окренеш, да би то ишло нормално (Ру); како ће се диј, и како
обућ сама? (По); сат ће она сић одозго па ће ти дат. Јес, она ће сиј (Ту).
7 Такво је стање и у говорима неких других дијалеката, какав је нпр. трстенички (Jović
1968: 152).
8 Наведену појаву фонетске природе бележимо и у другим врстама речи (веј < већ; ној
< ноћ; помој < помоћ и сл.).
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Примећено је једино да је формално варирање код појединих глагола израженије, па се они чешће јављају у обама облицима (такви су:
рећ / реј, наћ / нај, моћ / мој, доћ / дој), с тим да су ликови са -ј код њих
нешто обичнији. С друге стране, глаголи попут побећ, подић, предић,
помоћ махом чувају неизмењени крајњи сугласник, те су форме са -ј бележене углавном у појединачним случајевима. Најзад, на основу говорног
осећања, процењујемо да поједини глаголи могу имати само облике са
-ћ. Ликове типа *приј, *обуј, *дотај, *одреј и сл. сматрамо сасвим необичнима. Ова претпоставка подржана је и тиме да у грађи није потврђен ни
један облик ових глагола са финалним -ј. Исто тако, равноправан конкурент форми рећ јесте облик реј, што не важи и за префиксиране творенице, где се редовно јављају облици са -ћ. Форме *одреј, *пореј, *зареј се
и њима сличне нисмо слушали у овом говору, а и наше језичко осећање
изворног говорника маркира их као стране духу овога идиома.
Замена -ћ са -ј јавља се на читавом терену зетско-сјеничког дијалекта. Такви примери обични су у Паштровићима и Васојевићима (Stijović
2007а: 200), потом у поибарским говорима (Božović 2008: 80). М. Божовић наводи да се глаголи рећ, пећ и испећ чују у Рибарићу и на Рогозни у
облику: реј, пеј, испеј (Božović 2002: 84). То потврђује и наша грађа из оба
наведена пункта, с тим да није примећено да промена фонетског састава
доводи до акценатске алтернације, како је у изложеном материјалу М.
Божовића, већ је увек реј, пеј, испеј.
2.1.2.2. Иако нема фонетских услова за појаву -с, глагол ић и његове
композите, осим оних на -ћ, изложених у претходном одељку, аналогијом према глаголима на -ст могу имати и следеће варијанте, које су
нешто фреквентније9:
ја ћу отис (Бал); побаучке ис (Леч); није вајда ис (Ос); да л’ ће отис за њега
(Рај); добро је цркви отис (Гр); да л’ мош отис са кол’има (За); морам ис за
Сеницу (Кл); тад се морало ис (Гу); са-ћу отис за Фаика; она мора ис (Ле);
мил’ина било за стоком отис (Ли); ту ћете наис с кол’има; што ћете отис
онамо (Ме); не веља у глухо доба ноћи ис (Пру); све ћете ис овијем макада�
мом (Рај); оставит своје дијете и отис (Па).

Код ових глагола нема замене -ћ > -ј.
Исто је и у говору Васојевића, где се бележи: ис, обис, отис, сис
(Stijović 2007: 186), односно у поибарским говорима: ис, изис, отис, наис
(Božović 2008: 80).
Глагол изић у нашој зони није обичан у лику са -с: ако ће изис
(Шар). Облик изаћ: не можете са кол’има одавде изаћ (Не); има још само
варијанту изај: он ће изај да ме види (Леч); да л’ смије Фехо изај? (Бу);
није се могло изај (Пе).
Глагол ућ има варијанте ућ / уић и уис:
море се ућ; можете ућ и у собу (Ос); не да ти уић у канцеларију (Кн); прва
ће уић (Ме);
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У грађи нема потврда за облик уј, мада смо мишљења да у говору
може постојати, имајући у виду да смо имали прилике да га чујемо у саставу футура првог типа: ујћемо, ујће и сл. Изостанак облика са измењеним сугласником у облицима инфинитива мотивисан је највероватније
намером да се избегне замагљивање семантике, имајући у виду да је
посреди једносложна форма.
2.1.2.3. Поједини глаголи, у зависности од обличких варирања унутар основе, могу имати и различите наставке у инфинитиву. Тако нпр.
глагол стић, када остаје унутар I врсте, има варијанте стић и стиј:
морам ноћас кући стић (Кл); брзо те стић (Ме);
они ће је стиј (Пе); лако ћете ме стиј (Вр).
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не морете уис (По); морете мало уис (Ле).

Облик стигнут, међутим, настао продором елемента -ну- из глагола
III врсте, јавља се само у овом облику:
они ће стигнут (Не); нема које ме неће стигнут да ме послуша (Ос); све ће
те то стигнут (По).

Исто је и са глаголима типа (-)моћ / (-)мој и (-)могнут:
ми ћемо моћ; бок ће помоћ (Бу); ја ћу ви помоћ (Трн); ја ћу ви то помоћ (По);
он ноћас неће мој (Не); ја ћу тебе помој (Гло);
мого је помогнут (Бл); он ће помогнут (Ли).

Глагол (-)маћ / (-)мај и (-)макнут такође има варијантне форме:
то ће се маћ (Ке); не може се маћ (Ле);
кајмак ће мај (Уг); то ће му се мај одма (Вр);
прва кућа што ћете замакнут (Рај); не смијем му се примакнут (По).

Глагол (-)дић / (-)диј и (-)дигнут бележен је у ликовима:
кад те се дић (Ка); они ће нам кућу дић (Ле);
како ће се диј, и како обућ сама (По); не гарантујемо да ће се диј жива (Кл);
кућу те ти диј (Бр);
он ће је подигнут (Ле).

Исто важи и за (-)таћ / (-)такнут:
њи дотаћ неће, док су оде, нико жиф (Пож);
неће је ни дотај (По);
ако ће је дотакнут (Ле).

2.1.2.4. Глаголи на -с < -ст < -сти са накнадно добијенним елементом -ну- у основи имају облике:
треба то сретнут (Ју); прва кућа ће ве сретнут са л’ијеве стране (Рај); ти
ћеш данас панут у крф; море л’и се седнут? (Го); њему ће паднут на памет
(Ме); можда ћу испанут (Уг); брига нама да л’ ће он панут (Ме); сат ће оно
куће панут (Пл).
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2.1.2.5. Глаголи типа остат / останут, састат / састанут, дат
/ даднут, запет / запнут и сл. имају исте наставке у инфинитиву без
обзира на однос основа:
ништа на земљи не море остат кривено (К. Бун); ја би се вол’ео с њиме
видет, састат; ја ти не могу зором дат; ја ћу дат ви (Кл); треба запет да
ради човек (Вру); ја не би смео то запет кад би имо пун камион пара (Ђер);
ја ћу остат неудата (Жи); бога ти хол’ ми је дат? (Пл); ја ћу ти дат паре
(Ка); ко ће јој шта дат (Брђ);
неће ни ова останут (Ли); ово море останут; не би ја смео сам оде
останут (Пе); он ће запнут (Пл); оће му даднут (Ту).

2.1.2.6. Испадање финалног -и, потом промене -ст > -с и -ћ > -ј, одлика
су како тутинско-новопазарско-сјеничког говора, тако и осталих говора
зетско-сјеничког дијекта. Неке појаве, међутим, ужег су обима. Само за
говор Васојевића забележено је да глаголи на -ти могу да се јаве са нултом морфемом, без инфинитивног наставка, тј. да се сведу на основу, и
то независно од положаја и функције у реченици: Ол оди на славу?; Ја ћу
ти прича како е било, а те форме подједнако често се употребљавају као и
оне са -т (Stijović 2007а: 199–200). У Паштровићима овај процес захвата
и глаголе на -ћи (својство диференцијално према говору Васојевића), па
се бележи и: Како ћу ти ре?; Мого је он до; Мо(ж)еш и ђе оћеш (Stijović
2007а: 200; Jovanović 2005: 382–385). Најзад, само говор Врачана у Зети
познаје појаву додавања инфинитивне морфеме -ти на облике глагола
на -ћи након испадања финалног -и, па се добија: поћти, рећти, ићти
итд. (Petrović 1973: 213; Ćupić 1977а: 279).

1.2. Облици дужег инфинитива
Инфинитив са финалним -и непознат је највећем делу тутинско-новопазарско-сјеничке зоне. Дуже форме бележене су једино у уском периферном делу сјеничке територије:
неко ће ти рећи (Бољ); могу рећи (Бу); мисим да моћи ћеш ти (За); не гарантујемо да ће дићи жива; не мораш ни мене звати; измериће на прецизне
терезије па ће ти дати тол’ико пара кол’ко је тешко, новија, ал’ од онија ће ти
узети десет посто трошкова; и ово ће проћи (Кл); нису хтел’и узимати (Бр).

Појава дужих форми у овој области није неочекивана. Овакве прилике у сјеничкој зони слажу се са стањем које важи за друге говоре зетско-сјеничког типа у којима су дужи облици присутни (додуше, углавном у мањој мери). Тако у говору Мрковића „инфинитив је сасвим обичан без наставка -и, а врло риједак са тим наставком” (Vujović 1969: 260),
у Паштровићима се бележе обе форме (Jovanović 2005: 382–385; Stijović
2007: 200). У поибарским говорима са леве (села под Рогозном) и десне
стране Ибра (подкопаоничка села) превладавају облици краћег инфинитива, с тим да су примери са финалним -и ретки и објашњавају се утицајем савременог језика (Božović 2008: 80). У подгоричком говору дуже
инфинитивне форме употребљава само муслиманско становништво, а
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судећи према говору старијих исељеника у Скадру и материјалу из старијих рукописа, А. Чиргић закључује да се њихово присуство не може
тумачити утицајем школства или медија (Čirgić 2007: 113). За говор Ибарског Колашина М. Божовић бележи: „Инфинитив је глаголски облик који
се употребљава двојако: са -и и без њега. Неких законитости у употреби
нема, али је занимљиво да ће становник Ибарског Колашина радије употребити другу могућност” (Božović 2002: 84). Даље, „код млађих особа,
утицајем школе и администрације, чешће се чују облици са -и у инфинитиву” (Božović 2002: 84). Аутор наводи и то да „становници брдских
села Рогозне и Мокре горе чувају ситуацију без -и, док Радич-поље и
Рибариће знају за једне и друге облике” (Božović 2002: 84). Наша грађа из
новопазарских села на Рогозни и тутинских на Мокрој гори у складу је са
наведеном тврдњом о одсуству дужих облика. С друге стране, материјал
из Рибарића и околних села не потврђује поменуто присуство дужих
ликова. Овде се, како показује наша грађа, редовно употребљавају краћи
облици. Спорадично присуство дужих облика, уз превласт краћих, јавља
се и у говорима косовско-ресавског типа (уп. Simić 1972: 383–384; Peco,
Milanović 1968: 346), а објашњавају се као резултат „обновљене употребе
овог облика посредством стандардног језика” (Peco, Milanović 1968: 346).
С друге стране, говори Пиве10 и србијанског Полимља (Vuković 1940:
72; Nikolić 1991: 471), потом и говор Горобиља (Nikolić 1972: 644), а даље
и говори централне Шумадије (Remetić 1985: 300), Срема (Nikolić 1964:
318), те банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (Ivić i dr.
1997: 190) одликују се готово апсолутном превлашћу дужих облика.
Облици инфинитива на -ти и -ћи, које ми наводимо, фиксирани
су у свега неколико пунтова на територији Сјенице, а информатори (и
православни и муслимани) код којих су забележени употребљавају их,
најчешће на блиском одстојању у контексту, паралелно са осталим формама, што се види у примеру:
рекл’и морамо да оперишемо ал’и не гарантујемо да ће се диј жива са стола;
што ми не правиш џамију, сат ће ми дој муж да му је поклоним; каже:
„Амиџа, ако не мош то, те не гарантујеш наместит, да те не водимо”;
кажем ја: „Ово што ћу ти дати три ноћи опери руке и намажи, сутрадан
немо се умиват и неће ти више требат” (Кл).

Иако се ови облици могу тумачити утицајем стандардног језика
посредством јавних средстава информисања на говор старијих информатора, пре смо мишљења да је посреди нанос из суседних јекавских
говора херцеговачко-крајишког у којима су ови ликови сасвим обични.
У прилог томе иде и запажање да у грађи из Тутина и Новог Пазара нема
ни једне потврде дужег инфинитива на -ти и -ћи. Он изостаје како у
10 За говор Пиве Ј. Вуковић наводи да употреба дужег или краћег облика „зависи од
самог момента говора, од темпа и реченичног нагласка, зависи и од реда речи у
реченици”. Тако, „ако је инфинитив у средини реченице, у говору је обичнији краћи
облик”, док на крају реченице „иако није необичан и краћи облик, чује се чешће
дужи” (Vuković 1940: 72).
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идиому старијих представника, тако и у говору млађе популације, где
би се, као последица образовања, односно интензивнијих контаката са
стандардним језиком уопште, његово присуство могло очекивати. Утицај граничних новоштокавских идиома на говор сјеничке зоне остварен
је у неједнаком обиму на различитим тачкама територије а огледа се,
опет неједнако, на свим нивоима језичке структуре.
Интензивнији контакти (пријатељски или они ради трговине) који
се одвијају између житеља сјеничких села и становника Ивањице, Нове
Вароши, Пријепоља и околних села условили су и међудијалекатску
интерференцију. Стога, појава дужих инфинитивних форми у овој зони
није необична, будући да исте форме превладавају у системима околних
идиома. Сходно томе, од значаја је податак да „у већем делу србијанског
Полимља није забележен ниједан пример инфинитива на -т и -ћ, док
је мноштво примера дужег инфинитива” (Nikolić 1991: 471). Да утицај
говора једних на друге није једносмеран, сведочи податак да је у говорима
источнохерцеговачког типа у Полимљу број примера инфинитива на -т
и -ћ занемарљив, док „у прелазним говорима ка зетско-сјеничком дијалекту такви примери су већ обичнији” (Nikolić 1991: 473). Како наводи
М. Николић, у околини Бродарева облици инфинитива на -т у говору
муслимана чешћи су него у говору православних. У прелазном говору,
даље, инфинитивни облици без финалног -и сасвим су обични. Овај
идиом, „као и суседни новопазарско-сјенички, зна и за облике инф. на
-ти и -ћи, али су они ређи од претходних”. Како аутор наводи, овај говор
„показује свој „прелазни” карактер, јер прави зетско-јужносанџачки
говори имају најчешће само краће облике” (Nikolić 1991: 473). Имајући
у виду да дуже форме карактеришу и ивањички говор (наши информатори то истичу као диференцијалну црту према свом идиому), а тако и
остале говоре херцеговачко-крајишког типа, какав је горобиљски, који
познаје само дуже облике (Nikolić 1972: 61), присуство наведених ликова
у рубним пределима несумњиво је последица контаката носилаца двају
различитих система.

2.3. Облици инфинитива у саставу футура I
У саставу футура I, када је енклитика у постпозицији, облици инфинитива бележе се у измењеном гласовном облику.

2.3.1. Глаголи на -ти имају форме:
показаћу ви (Ст); казаћу ти сат (Бр); направићу ти ја једну (Па); тражићу
неког другог (Ос); даћу ви вепра (Лу); умријећу (Коз); питаћеш је (Тр);
видећеш горе ту чатмару (Ст); виђећеш ти; убиће те крава (Леч); биће лоша
година (По); донијеће (Леч); имаће доста (Ос); даће бок (За); гледаће (Го);
убите ме (Рај); ил’и да пођеш ил’и убите ти све што имаш (Бр); поседећемо,
ручаћемо (Бољ); бићете задовољни (Цв); завршићете (Ос).
34

Облици инфинитива у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице

порашћу и ја (По); отишћу (Го); порашће Жико (Коз); појешће и њу (Ос);
сапрешће је моја мука; изешће је (Бал); одвешће је (По);
исплес ћу ти (Ба); порас ће (Ра); довес ћемо је (Ме);

Примери другог типа настају онда када говорник има намеру не
толико да истакне глаголски облик у целини, да упути на време вршења
радње, већ да нагласи сам семантички садржај глаголске лексеме.
Аналогијом је и: отишћу час посла (Ст); отишћемо до ње (Ке); али и:
отићу ја до ње (Го); отићу ја (По) (са испадањем једног ћ из групе од два
иста консонанта настале губљењем финалног -и).
2.3.3. Глаголи на -ћи најфреквентнији су у ликовима типа најће,
дојће...:
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2.3.2. Глаголи на -ст, након измена финалне групе могу имати
форме типа: довешћу (најчешће) и довес ћу (које се изговара са паузом
између глагола и енклитике, при чему се акценат обично не помера на
наредни слог):

рејћеш лаже (Цв); он се све бојао најће некога баксуза (Го); дојће то време
(Бал); дојће он на трпезу (Ка); најће жена ми (Бо); дојће за петнаес дана (Бр);
најће се неки (Уг); најћемо ми њу (Врс); најћемо нешто (Бр).

Финално -ћ, односно сонант -ј у позицији испред палаталног иницијалног ћ- некада испада, па се бележе и ликови типа наће, доће и сл.:
доћемо кад могнемо (Го); рећемо јој (Жи); доће она (Бр); доћете ви да
тражите (Бал).
Форме типа дошћемо, решћемо и сл. нису својствене овом говору.
2.3.4. Испред енклитичког облика за 3. л. мн. те (< хоте) бележено је:
дојте они; ти си скрос кратко пошишана, рејте ене што је грл’и она
мушкарац (Го); дојте Влахиње и Власи (Ле); они ноћас улазе у кућу,
изгинуте (Ру).

3. Закључак
Спроведена анализа показала је да инфинитив у систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора има стабилну позицију, на шта
упућује велики број забележених потврда.
На морфолошком плану уочено је присуство варијантности, и то
у виду постојања двеју зона – једне у којој су у употреби искључиво
форме без финалног вокала и друге у којој се напоредо употребљавају
краћи и дужи облици. Појава дублетних облика у делу сјеничког ареала условљена је територијалном позиционираношћу говора, односно
настала је у резултату међудијалекатских утицаја. На основу присуства
дужих инфинитивних ликова изнели смо претпоставку да је посреди
део територије који је или под снажним утицајем суседних идиома, или
је пак, ако се има у виду да се поред дужих ликова инфинитива овде
срећу и неке друге особености које су својствене говорима херцеговачко-крајишког типа, а непознате зетско-сјеничком дијалекту, посреди
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припадност друкчијем дијалекатском типу (што свакако захтева даље,
детаљније истраживање).
Најзад, изостанак финалног вокала у облицима инфинитива
неретко за собом повлачи и друге измене гласовног склопа. Израженијом варијантношћу се, притом, одликују глаголи на -сти, код којих
након испадања крајњег вокала долази до упрошћавања финалне консонантске групе, те глаголи на -ћи, код којих након губљења -и долази до
замене -ћ са -ј.
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Јелена Л. Петковић1

НЕГАЦИЈА У СРПСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ2
У раду се испитују садржаји о негацији у настави и учењу српског као страног језика. Циљ је (1) да се издвоје садржаји о негацији
у настави српског као страног језика и (2) да се садржаји о негацији размотре са различитих аспеката (лексички, морфолошки,
синтаксички, ортографски), као и да се (3) предложи њихов распоред по нивоима знања. У истраживању полазимо од анализе
садржаја о негацији у уџбеницима српског као страног језика (од
1986. до 2017. године), који чине примарни корпус истраживања.
Као помоћни корпус користе се тестови које су урадили страни
студенти на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (од
2016. до 2019. године). Закључује се да су садржаји о негацији примерено распоређени по нивоима знања у постојећем наставном
програму за српски као страни језик. Опште методичке препоруке
до којих доводи наше истраживање, јесу да се, поред садржаја који
су до сада обрађивани, на напредном нивоу уведу додатни садржаји у вези са лексичким и синтаксичким аспектом негације.
Кључне речи: лексичка негација, одрични облик глагола,
синтаксичка негација, тотална негација, парцијална негација,
правопис, српски као страни језик, ниво знања

1. УВОД
Садржаји о негацији заступљени су у настави и учењу српског као
страног језика на различитим нивоима знања, при чему представљају
саставни део лексичко-семантичке, морфолошке, синтаксичке и ортографске компетенције. Према наставном програму за српски као страни
језик, на А1 нивоу полазници овладавају следећим знањима: (1) антоними најчешће коришћених придева; (2) потврдна, одрична и упитна
речца (да, не, да ли); (3) упитни, одрични и потврдни облик реченице;
(4) правописна правила за писање негације испред глагола, придева и
1 jelenapetkovic75@gmail.com
2 Овај рад написан је у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског
језика (2011–2019), број 178014, који финансира Министарство науке и просвете
Републике Србије.
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именица (Krajišnik, Marinković 2009: 9–10). За Б1 ниво предвиђена је употреба двоструке негације (Krajišnik, Marinković 2009: 15).
Као што је очекивано, у уџбеницима намењеним страним полазницима заступљени су садржаји о негацији. Међутим, у србистичкој литератури се не дају детаљнији подаци о различитим аспектима негације и
њиховом распоређивању по нивоима знања приликом учења српског као
страног језика, што ће бити предмет нашег интересовања у овом раду.
Циљ овог рада јесте (1) да се издвоје садржаји о негацији у настави
српског као страног језика и (2) да се садржаји о негацији размотре са
различитих аспеката (лексички, морфолошки, синтаксички, ортографски), као и да се (3) предложи њихов распоред по нивоима знања
(основни, средњи, напредни).
У истраживању полазимо од анализе садржаја о негацији у уџбеницима српског као страног језика, који чине примарни корпус истраживања.3 Као помоћни корпус користе се тестови које су страни студенти
урадили на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу од 2016. до
2019. године.4
Може се очекивати да ће (1) искуства која пружају уџбеници, као и
(2) увид у грешке страних студената на тестовима омогућити да се дође
до одговарајућих садржаја о негацији у настави и учењу српског као
страног језика.

2. ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Негација представља језичку категорију занимљиву из неколико
разлога, прво, присутна је у свим природним језицима у свету, друго,
показује бројне варијације у односу на начин којим се може изразити
или тумачити, и треће у интеракцији је са многим другим феноменима у
природним језицима. Без обзира на присуство негације у свим природним језицима, ипак, језици се разликују и синхронијски и дијахронијски
у односу на број, синтаксичку позицију и синтаксички статус формалних показатеља негације у реченици (уп. Jaspersen 1917). Међујезичке
варијације засноване су на чињеници да се језици мењају током историје у односу на синтаксичко изражавање негације, а интересантна је
и чињеница да постоји различита могућност интерпретације реченица
које садрже више од једног негативног елемента. У бројним језицима
два негативна елемента или више негативних елемената у реченици не
поништавају један другог, већ само подупиру једну семантичку негацију,
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3 Термин уџбеник користимо као надређен за све типове уџбеника и приручника. У
овом раду се нећемо бавити садржајним, структурним и методичким разликама
између наставних средстава која се користе у настави српског као страног језика.
4 О грешкама приликом учења глаголских облика, што треба узети у обзир приликом
обраде негације у наставној пракси, в. Babić 2014; Babić 2015; Babić 2016; Nikolić 2018.
О типологији грешака код изворних говорника бугарског, руског, словачког, грчког,
италијанског и немачког језика, в. Đorđević 2017; Herbez 2016; Iričanin 1999; Jovanov
2011; Milošević 2016; Perišić Arsić 2016; Ruskova Đermanović 2013.
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што је обележено феноменом негативног слагања (енгл. negative concord).
У једном броју језика два негативна елемента ће, пак, поништавати један
другог и давати афирмативну семантичку вредност.
Суштина језичке негације јесте у томе да се негацијом указује на
одсуство везе међу компонентама исказа и преноси негативна информација. Негација је у језику веома важна, она се јавља као једна од веома
важних категорија и може се сматрати језичком универзалијом, будући
да је присутна у свим језицима на различитим језичким нивоима: морфолошком, лексичком, синтаксичком, семантичком, изражена различитим средствима и формама. Са семантичке тачке гледишта негација је
веома свеобухватна и подразумева широк спектар значења, од значења
одсуства, неслагања до противуречности или опозиције (в. Bondarenko
1983: 138).
Упркос разликама у приступу, методологији и закључцима приликом проучавања негације између различитих аутора, неспорно је ипак
да се логички може негирати један одређени појам или се може негирати
веза између два појма.5 У сербокроатистичкој лингвистичкој литератури говори се тако о лексичкој и реченичној негацији, у зависности од
тога да ли је предмет негирања једна лексема (лексичка негација)6 или се
негира глагол у личном глаголском облику у функцији предиката реченице (реченична негација).7 Реченична негација подразумева негацију
која се остварује на нивоу реченице, а која по опсегу негираног садржаја
може бити парцијална, када се одриче садржај неког реченичног конституента или тотална до које долази негацијом предиката реченице, када
се негира цео реченични садржај.
У зависности од обима негираног садржаја, тј. од опсега јединице
чији се садржај одриче, у језику срећемо одрицање на нивоу лексеме, или
на нивоу целе реченице или клаузе у саставу сложене реченице, затим
одрицање на нивоу реченичних чланова, те одрицање на нивоу везаног
текста или дискурса. Одрицање се у језику врши јединицама које зовемо
негаторима, од којих у српском језику постоји осам префиксалних негатора не-, без-, ни-, а-, дис-, и-, ин-, анти-, и само два негатора, негатори не
и ни, за реченице и реченичне чланове.
5 Новија англосаксонска литература обично говори о три типа негације, то су реченична негација (sentential negation), конституентска негација (constituent negation) и
метанегација (meta negation). Под реченичном негацијом подразумева се негација
широког опсега, тј. она која негира читаву клаузу, конституентска има ужи обим и
њоме се негирају појединачни реченични конституенти, а метанегација, различита
од обе, има обим који превазилази оквире једне клаузе и потенцијално има најшири
опсег (в. Kristensen 2005).
6 Под лексичком негацијом у нашем језику подразумева се негација префиксацијом
именичких, придевских, прилошких и заменичких речи, која се постиже домаћим
префиксима не- и без- (код именица, придева и прилога) и префиксом ни- (код заменица); или страним префиксима, од којих су најчешћи а-, дис-, и-, ин-. „Све те творенице логички потпадају под негативне појмове, јер се њима означава одсутност,
односно непостојање неке особине или односа, с тим да се негативни појмови не
исцрпљују у твореницама насталим негативним префигирањем” (Kovačević 2002: 12).
7 О синтаксичкој негацији, в. Petković 2009; Petković 2011; Petković 2015.
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О улози не и ни негатора којима се остварује реченична негација,
исцрпно је писао М. Ковачевић (2002), истичући да је „негатор ни творбено увијек и при реченичној негацији лексичко-реченични негатор, јер
он у свим случајевима (изузев кад има улогу негативног интензификатора, типа: Неће доћи ни он) у српском језику долази у улози префикса,
тако да своју негаторску ’моћ’ проширује с лексичког на реченични план”
(Kovačević 2002: 13). За разлику од њега, негатор не наступа самостално и
није префиксалног типа.8
Будући да се појединачне лексеме увек у реченици употребљавају у
функцији неког реченичног члана, јасно је да ће лексичка и реченична
негација имати велики број додирних тачака. Оне се додирују у првом
реду на творбеном плану, будући да су негатори не и ни и лексички и
реченични негатори, који се при реченичној негацији различито понашају. Негатор ни је увек лексичко-реченични негатор, јер увек долази у
улози префикса9 и изазива тоталну негацију. Oн се употребљава само
при негирању предиката израженог морфолошки сложеним глаголским
облицима у чијој творби учествује глагол бити, а при негирању било ког
другог реченичног члана (који захтева и негацију предиката) такође је
префикс. Негатор не у већини случајева у реченици наступа самостално
а не као префикс.
Тотална реченична негација подразумева негацију предиката реченице без обзира на то негира ли се он негатором не или негатором ни
(што иначе зависи искључиво од типа творбе глаголског облика у предикату). Употреба негираног предиката у реченици може бити једнострука,
будући да негација предиката за собом не повлачи нужну негацију нити
једног реченичног члана, односно „сви преостали чланови реченице уз
негирани предикат могу бити у потврдној форми, као нпр.: Јован јуче
није читао Андрића” (Kovačević 2002: 15): Што се тиче употребе негираних неких других реченичних чланова, ситуација је нешто сложенија. М. Ковачевић (уп. Kovačević 2002) је показао да одричне лексеме
с префиксом не- или било којим другим префиксом, сем са префиксом
ни-, нужно не захтевају негацију предиката реченице, тј. не изазивају
тоталну негацију, што илуструјемо примерима преузетим из поменутог
рада, нпр. Нерасположени људи нерадо ПРИЧАЈУ о свом нерасположењу,
Аморалисти радо ГОВОРЕ о аморалности, Дисхармонија ЈЕ супротна
хармонији, Интранзитивност ЈЕ особина неких глагола и сл. (истицања
преузета из оригинала).
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8 Изузетак представљају сложени глаголски облици с енклитичким обликом глагола
хтети (Ја нећу доћи) и неколике глаголске лексеме са префиксом не- (немати, недостајати и ненавидети) (в. Kovačević 2002).
9 Једини случајеви у којима негатор ни није у улози префикса јесу они у којима он има
улогу негативног интензификатора, нпр. Није знала ни она, који у овом раду неће
бити детаљно разматрани, већ ће се у оним случајевима у којима то буде неопходно
за нашу анализу само успутно објашњавати. Детаљну анализу правила употребе
интензификатора ни и и у српском језику спровео је Ковачевић (2002).
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Разлике у понашању не и ни негатора при негацији било ког другог
реченичног члана, сем предиката, далеко су веће и о овим разликама
детаљно је писао М. Ковачевић (уп. Kovačević 2002).
Из литературе је познато (уп. Kovačević 2004: 12) да у српском језику
увек долази до усаглашавања форме предиката и форме, у реченици
употребљеног, одричног универзалног квантификатора. Из тога следи
да постоји слагање између негираног предиката и одричног универзалног квантификатора, за које у литератури срећемо термине конгруенција
негација (Mrazović 2009), слагање негација, двојна негација (Belić 1950), а
често и термин двострука негација.10
Према томе, конгруенцијом негација сматра се „нужно слагање
универзалних одричних квантификатора у различитим синтаксичким
позицијама (функцијама) уз негиран предикат реченице” (Kovačević
2002: 20). Ово слагање одричних елемената на формалном плану подржава логички статус одричности реченице: уколико је предикат (једноструко) негиран, и садржај реченице је одричан. Остали негирани
чланови само подржавају одричност предиката” (Kovačević 2002: 21).
Конгруенција негација се у савременом српском језику готово увек
остварује у реченицама са негираним предикатом израженим неким
личним глаголским обликом и ни-лексемама које су синтаксички зависне од таквог предиката. У таквим случајевима ни-лексеме имају одрично
значење и као универзални одрични квантификатори оне се односе на
„објекте квантификације узете у целини, односно на све елементе извесног објекта квантификације без изузетка, уколико је у питању сложени
објекат” (Piper 1981: 96). Но, поједине ни-лексеме, „а посебно лексема
ништа и никакав, могу имати и потврдно значење” (Ковачевић 2004:
246), а то је чест случај у књижевноуметничком и научном функционалном стилу, те се у тим случајевима формално одричне заменице и
прилози, будући да имају потврдно значење слажу са потврдним а не са
одричним предикатом (в. Kovačević 2004).
У већ цитираном раду М. Ковачевића подробније се говори и о појави
познатој под именом логичко-математичка негација или множење негација. Ради се заправо о појави да се у неким реченицама не остварује
симетрија између негиране форме предиката реченице и одричног значења реченице, тј. у свим реченицама са именским предикатом уколико
се уз негирани копулативни глагол негира и лексичко језгро именског
предиката, неће доћи до сабирања, већ до множења негација унутар предиката, те ћемо имати формално негирани предикат, али афирмативну
семантичку вредност исказа, што је формулисано следећим правилом:
„афирмативну семантичку вриједност имају двоструко негирани именски предикати у којима уз негирану копулу у позицији лексичког језгра
именског предиката долази одрична лексема префигирана било којим
10 Сагласно овоме, слагање постоји и између потврдног предиката и потврдних уни��
верзалних квантификатора, за које се користе термини конгруенција афирмација
или слагање афирмација.
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негативним префиксом изузев префиксом ни-” (Kovačević 2002: 25). Под
множењем негација подразумева се, дакле, математичко-логички принцип11 који у језику доводи до тога да два негатора употребљена у склопу
једне изреке дају афирмативну семантичку вредност читавом исказу.12

3. Резултати анализе
Истраживање је спроведено методом анализе садржаја на две врсте
корпуса:
(а) Примарни корпус чине 22 уџбеника из периода од 1986. до 2017. године (в. списак извора), која су објављени у Србији (написани на
српском или енглеском језику) и у Бугарској, Русији, Украјини и
Пољској (написани на матерњим језицима студената којима су намењени).
(б) Помоћни корпус обухвата тестове са пет нивоа знања (од А1 до
Ц1), које су у Центру за српски као страни језик (Филолошко-уметнички факултет) у Крагујевцу решавали страни студенти током
2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. академске године. Коришћена је
збирка Тестови за полагање српског као страног језика (Krajišnik,
Marinković 2009). Укупно има 62 теста: 23 теста на А1 нивоу; 13
тестова на А2 нивоу; 2 теста на Б1 нивоу; 12 тестова на Б2 нивоу;
12 тестова на Ц1 нивоу. Студенти су из Бугарске, Русије, Украјине,
Пољске, Грчке, Литваније, Румуније, Шпаније и Немачке.

3.1. Примарни корпус (уџбеници)
3.1.1. Лексички аспект
На творбеном плану, негација се везује за префиксацију код именица, придева и прилога:13 (1) неуспех, непријатељ, несрећа; (2) придеви
незгодан, нездрав, непотпун, као и глаголски трпни придеви невиђен,
неписан, неопран; (3) нерадо, неретко, недуго (Klajn 2006: 208, 210, 219).
Поред префиксалних твореница, код именица и придева јављају се
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11 Као што је познато, у математици је производ два негативна броја позитиван број
(-5 ∙ (-5) = 25), слично као што у логици важи закон двоструке негације, тј. негација
негације даје афирмацију, отуда се и за разматрану језичку појаву неретко користи и
термин математичко-логичка негација.
12 Принцип множења негација остварује се, поред именског предиката и у оквиру генитивне предлошко-падежне конструкције са предлозима без и против, затим између
различитих реченичних чланова (негираног предиката и једног од следећих негираних реченичних чланова: логичког субјекта, објекта, предикатског апозитива,
одредбе начина или одредбеног члана исказаног генитивном предлошко-падежном
конструкцијом са предлогом без), као и у оквиру неких (под)типова зависносложених реченица.
13 О питањима творбе у настави и учењу српског као страног језика, в. Dragićević 2016;
Dražić 2007; Krajišnik, Lompar 2018; Petrović 2014.
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и префиксално-суфиксалне творенице: (1) несаница, нежења; (2) неуништив, неизбежан, ненадмашан (Klajn 2006: 208, 211).
Поред (1) префикса не- код именица, придева и прилога (незнање,
несигуран, незванично), наводи се и (2) префикс без- код придева и прилога (безбрижан, безуспешно), као и (3) префикси страног порекла код
именица, придева и прилога а-, дис-, и-, ин- (асиметрија, дисхармонија,
индискретан, ирационалан). „Сви ови префикси садрже поред компоненте одрицања и компоненту супротности” (Mrazović 2009: 772–773).
Лексичке вежбе за овладавање антонимима примењују се још на
основном нивоу, а затим се настављају на средњем: (1) у уџбеницима
се већином јављају речи без лексичке негације, нпр. нов – стар, периферија – центар, одлазити – долазити, далеко – близу; (2) ређе се
јављају антонимијски парови од којих један има префикс не-, нпр. (не)
послушан, (не)сигурност (Guk 2017: 80; Lompar 2017: 23–24; Vićentijević,
Živanić 2007: 99).
Лексичке вежбе које се односе на антониме спроводе се у свим фазама
учења српског као страног језика, с тим што се проширује лексички
фонд. То показују следећи примери за које полазници проналазе речи/
изразе супротног значења на средњем и напредном нивоу: (1) изашли
смо напоље, сишли смо низ степенице, отпутовали смо одавде, одгурнули
смо врата од собе (Jokanović Mihajlov, Lompar 2001: 17); самоћа, наредни,
заузет, незнатно, отпустити, одбијати, створити (Liber, Prpa 2012: 48);
(2) еволуција, транзитиван, последица, лишити (Liber, Prpa 2011: 187).

3.1.2. Морфолошки аспект
Потврдни и одрични облик копулативног глагола, као и потврдне и
одричне форме глаголских облика предвиђених за основни ниво (презент, перфекат, футур први) представљају морфолошки аспект негације
који је заједнички за све уџбенике намењене почетним фазама учења
српског као страног језика (Babić 1991а; Bjelaković, Vojnović 2004; Ćorić,
Nikitović 2005; Danilović 2011; Duškov, Koritovska, Savicka 2011а; Selimović
Momčilović, Živanić 2007; Trofimkina, Drakulić Prijma 2011; Zenčuk,
Jokanović Mihajlov, Kiršova, Marković 1986).
Као и у уџбеницима за основни ниво, потврдне и одричне форме
глаголских облика предвиђених за средњи ниво (потенцијал, футур
други, императив, аорист, глаголски прилози) представљају морфолошки аспект негације који је заједнички за све уџбенике намењене
средњем нивоу (Alanović i dr. 2007; Babić 1991b; Ćorić, Nikitović 2005;
Duškov, Koritovska, Savicka 2011b; Vićentijević, Živanić 2007).
Одрични облик глагола објашњава се помоћу следећих правила: (1)
код презента, аориста и потенцијала користи се речца не испред глагола; (2) глаголи имати, бити и хтети имају посебне одричне облике
(немам, нисам, нећу), при чему се помоћни глаголи нисам и нећу користе
за одрични облик перфекта односно футура (Klajn 2006: 106).
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За одричне заменице наводе се два правила: (1) предлог је између
префикса ни- и остатка заменице, нпр. ни из чега (из + ништа), ни за
каквог (за + никакав); (2) правило о двострукој негацији подразумева да
се одричне заменице употребљавају увек с одричним обликом глагола,
нпр. Ништа се не догађа (Klajn 2006: 93–94).
У вези са речцама за потврђивање и одрицање (да, не) истиче се да
„ова друга има исти облик било да стоји за себе (нпр. Хвала, не, у одговору на понуду), било да служи за негирање глагола” (Klajn 2006: 175).

3.1.3. Синтаксички аспект
Синтаксичка негација се учи још на првим часовима српског као
страног језика, према моделима: (1) Да ли је ово лопта? Не, ово није
лопта; (2) Је ли ово (то, оно) столица? Не, ово (то, оно) је фотеља; (3)
Да ли је ово (то, оно) чоколада? Не, ово (то, оно) није чоколада, ово (то,
оно) је књига; (4) Марија је овде? Она није овде. А Милан? Ни он није овде
(Ćorić, Nikitović 2005: 14, 18, 19, 33). Уџбеници на средњем нивоу знања
обрађују двоструку негацију (Babić 1991b: 32; Ćorić, Nikitović 2005: 245).
Посебно се разматра: (1) негирање на нивоу реченичних делова, нпр.
То је рекао он, не ја; Месо изрежемо, не на сувише танке комаде и послажемо у чинију; (2) негирање на нивоу реченице, нпр. Она зна да филм
није добар; Она не зна да је филм добар; Она не зна да филм није добар;
Ни ти ни ја не можемо знати; Нисам ништа ни видела ни чула (Mrazović
2009: 773–778).
Аутори руских уџбеника за српски као страни језик настоје да прикажу синтаксички подсистем „средстава негације” (в. Sokalj, Zajceva,
Vuković 1996: 51–52; Trofimkina, Drakulić Prijma 2011: 221–224). Обрађују
се појмови општа и посебна негација, као и истицање негације:
(а) За општу негацију наведено је да се изражава следећим формама:
(1) помоћу речце не испред глагола (Он не гледа кроз прозор); (2) употребом одричног облика помоћног глагола (Нисам прочитала ову
књигу; Он неће данас ићи у позориште); (3) помоћу глагола немати
(Он нема уџбеник); (4) помоћу глагола немој (Немој плакати).
(б) Парцијална негација објашњава се помоћу следећих начина реализације: (1) одрична реченица у којој се употребљава везник већ/него/
но испред члана на који се односи негација (Он није донео књигу,
већ/него/но часопис); (2) одрична реченица у којој се употребљава
детерминатор који ограничава опсег негације (Јован их не слуша с
пажњом); (3) потврдна реченица са речцом не испред члана на који
се односи негација и са чланом испред којег стоји већ/него/но (Драган је купио не свеску, већ/него/но књигу).
(в) Истицање негације објашњено је формама: (1) одрична реченица
у којој се речца ни употребљава испред члана који се истиче (Она му
није рекла ни речи; Они нам ни не пишу); (2) одрична реченица у којој
се понавља речца ни (Он нема ни родбине, ни пријатеља), с тим што се
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3.1.4. Ортографски аспект
Ортографској компетенцији највише пажње се посвећује у бугарским уџбеницима за српски као страни језик (в. Dunkova, Vasić 2015;
Dunkova, Vasić 2017).14 Аутори усмеравају студенте да се континуирано
(у оквиру сваке лекције) подсећају правописних правила. Међу правописним вежбама налазе се и задаци за проверу знања о правилном
писању негације уз именице, глаголе, придеве и прилоге. Такав је захтев
да се издвоје погрешно написане речи, на пример: (1) нећемо, немајући,
небисмо, незнајући, неимавши, не брига, не писање, не људи, не промочив;
(2) Он неможе да објасни то своје нерасположење; Непогода непогодује
срчаним болесницима; Код нас нераде непознати мајстори; Он нерадо
ради; Тај листић је неважећи (Dunkova, Vasić 2015: 299–300).
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речца ни може једном употребити (Он нема родбине ни пријатеља); (3)
речца нити употребљава се ако други глагол у сложеној реченици има
потврдни облик, а може се употребити испред оба глагола (Не шалим се,
нити ми је до шале; Божо се нити насмеја, нити му одговори).

3.2. Помоћни корпус (тестови)
3.2.1. Основни ниво знања
Диктат показује да је већина студената на А1 и А2 нивоу овладала
правописним правилима у вези са глаголима и придевима (нисам,
немају, не идем, неуобичајен), само један студент греши у писању глагола (незнам).
На захтев да се упише облик садашњег и будућег времена копулативног глагола у реченици типа Милан није био на часу, студенти дају
одговоре: Милан није на часу, Милан неће бити на часу.
Питања у вези са одричним обликом глагола показују да полазници
немају тешкоћа у употреби негатора не, али имају тешкоћа у наставку за
облик (што није наша тема овом приликом). На пример, поред тачног
одговора Она не може, појављују се и погрешни облици презента: Она не
моћи, Она не моћ, Она не можу, Она не моће.15
На питања у вези са текстом (Да ли Ана има сестру?; Да ли Софија
има два брата?), студенти дају следеће одговоре: Не, Ана има мачку; Не,
Софија има један брат. На питања изван текста (Да ли имаш брата?; Да ли
ћеш поново доћи у Србију?), студенти одговарају на следећи начин: Немам
брата; Да, имам један брат. Не знам [да ли ћу поново доћи у Србију].
На А2 нивоу јавља се задатак у коме се захтева да се за две слике
наведе по пет реченица којима се описује њихов садржај (не пише се
састав, него реченице које студент бира према свом нахођењу). Слике су
14 О ортогрфској компетенцији у настави и учењу српског као страног језика, в. Brborić
2016; Dešić 2016; Milošević 2017; Strižak 2014.
15 Све исказе преносимо онако како су их студети написали у тестовима.
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веома сличне, али разликују се по одређеним детаљима, чиме се омогућава да полазници осмисле више одричних реченица: Једна девојчица
не пише на папиру; Учитељица не пише на табли; У учионици није сат;
Професорка не разговара с студентима. Овај задатак је веома значајан
јер показује да полазници већ на А2 нивоу умеју самостално да употребе
двоструку негацију: Нико не спава; Нико не једе јабуку; Нико не гледа
у полицу; Нико није на сто; Нико не иде са књигом; Нико не излази на
учионицу; Нико не седи десно од девојчици. Правилан је и одрични облик
глагола немати: Нема сат на зиду. Као што примери показују, јављају се
одређене грешке (које нису наша тема овом приликом), међутим, негација је правилно остварена.

3.2.2. Средњи ниво знања
Студенти су на Б1 и Б2 нивоу овладали правописним правилима у
вези са негацијом (нема грешака). Такође, овладали су одричним глаголским облицима предвиђеним за средњи ниво (не једи, немој да једеш, не
буде имала).
Задатак да се директни говор трансформише у индиректни, при чему
именице треба заменити енклитичким облицима заменица, показује да
је један део студената овладао основним правилима о распореду енклитика: Мајка је рекла деци: „Не сметајте оцу!” – студенти трансформишу
у: Мајка им је рекла да му не сметају. Међутим, има и погрешних одговора: Мајка их је рекла да не га сметају.
Студенти су овладали правилима двоструке негације, с тим што на
Б1 нивоу изостављају негатор код глаголских прилога (уз то имају тешкоћа при формирању самог облика глаголског прилога): Госпођа Крстић
је отишла ништа купујевши (уместо: ништа не купивши).
Састав на задату тему (Мој омиљени роман; Мој омиљени филм)
показује да студенти правилно употребљавају негацију најфреквентнијих глаголских облика (с тим што имају других грешака): Кад су отишли у његова кућа, видели су да је он алкохоличар и да није био задовољан
да има гостима; Мајка веома болестна и није могла да види своју децу;
Пуно људи каже да то је само филм о којим можемо да заборавимо после
сеанса, али ја се с тим не слажем.

3.2.3. Напредни ниво знања
На напредном нивоу захтева се да се за задату реченицу формирају
две реченице супротног значења, од којих једна има синтаксичку негацију, а друга антоним. Овај задатак показује да су студенти овладали
правилима о двоструком негирању, као и антонимијом: (1) Овде је све
скупо (задата реченица) – Овде ништа није скупо; Овде је све јефтино;
(2) Све је остало исто (задата реченица) – Ништа није остало исто;
Све се променило; (3) Увек раним (задата реченица) – Никад не раним;
Увек касним.
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Увид у компетенције полазника на Ц1 нивоу пружају састави на
задату тему (Шта је срећа; У добру је лако добар бити, на муци се познају
јунаци). Наводимо карактеристичне исказе: Људи не знају шта поседују,
не вреди им то што имају, увек хоће више; Оно горе постављено питање
је једно од најбитнијих питања у људском животу, јер шта друго је
наш живот ако не бескрајна потрага за срећом; Оно што се нама чини
важним и вредним може у ствари бити небитно; Становништво живи у
вечној ужурбаности, нема ни времена да се заустави на трен и размисли
шта стварно хоће; Никад није јој пала кашика у мед, никад није ју срела
изузетна срећа; Самохране мајке које не добијају помоћ или понекад паре
које добијају од државе нису довољне стварно су јунаци; Није могао да
научи ни да хода ни да прича; Да криви ови Цигани, који има пуно деце и
ништа не ради, да криви људи који ради нешто што теби не свиђа.

4. Импликације за наставу и уџбенике
Дистрибуција граматичких садржаја по нивоима знања може се
остваривати на различите начине у настави и уџбеницима, зависно
од намене курса и од матерњег језика полазника. Обично се предност
даје деклинацији, поготово ако се матерњи језик пoлазника не одликује тако сложеним системом падежа као што је у српском. Међутим,
комуникативни приступ налаже да се предност додели конјугацији јер
се тиме омогућава „увођење студената у целовите говорне ситуације”
(Marinković 2016: 90). У оквиру поменуте методичке препоруке могу се
посматрати морфолошка и синтаксичка негација.
У србистичкој литератури указује се да је на основном нивоу знања
препоручљиво обрадити најфреквентније „неличне заменице и заменичке прилоге”, а међу њима и одричне: нико, ништа, ниједан, ничији,
нигде, никад(а), никако (Lompar 2007: 133). Овакав приступ је прихватљив, ако се узме у обзир препорука да се комуникативној компетенцији може дати предност у односу на граматичку компетенцију (в.
Marinković 2003). На средњем нивоу (1) уводе се никакав, никуд(а), и (2)
и посебно се обраћа пажња на употребу одричних заменица у одричној
реченици (Ништа се не чује; Нигде се не живи лепо).
За селекцију и дистрибуцију лексике по нивоима знања препоручује
се да се антонимни парови уводе од самог почетка учења српског језика
(Krajišnik 2016: 210), што ћемо повезати са лексичком негацијом. Из нашег
истраживања происходи препорука да се на напредном нивоу уведу: (1)
префикси домаћег и страног порекла који нису обрађени на претходним
нивоима (нпр. против-, анти-, не-, надри-, назови- и сл.); (2) антоними
којима се проширује лексички фонд у научном и административним
стилу (нпр. антоними лексема еволуција, транзитиван, лишити и сл.);
(3) градацијски ступњеви који омогућавају полазницима да упознају
семантичка нијансирања (нпр. врео – топао – хладан – леден).
Од студента на Ц1 нивоу очекује се: „правилна употреба свих морфолошких облика” и „правилна употреба свих синтаксичких облика”
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стандардног језика, „чиме се не разликује од говорника коме је српски
матерњи језик”, при чему су грешке веома ретке (Krajišnik, Marinković
2009: 95). На основу тестова који су чинили корпус нашег истраживања,
запажа се: (1) да полазници на средњем и напредном нивоу греше у распоређивању енклитика, а међу њима и негатора не; (2) да полазницима
на средњем нивоу тешкоћу представља двострука негација уз глаголске
прилоге. Дакле, на настави и у уџбеницима треба посебну пажњу посветити вежбама којима се унапређују наведене компетенције.
Предлажемо да се на напредном нивоу уведу и захтевнији синтаксички садржаји, као што је двострука негација и то посебно у делу који
се односи на принцип множења негација: (1) у оквиру једног реченичног члана (нпр. Он није неваспитан → Он је васпитан); (2) као и између
различитих реченичних чланова (нпр. Ту нема ничег нехуманог → Ту
је све хумано, или Не могу се понашати неодговорно → Морам се понашати одговорно или Из битке нико не излази неоштећен → Из битке сви
излазе оштећени); (3) а онда и множење негација у неким (под)типовима
полипредикатских реченица (нпр. Не верујем да не може да нађе времена
за разговор → Верујем да може да нађе времена за разговор или Нема тајне
коју не бих признао → Сваку тајну бих признао или Не отварај врата док
не чујеш ко је → Отварај врата тек кад чујеш ко је).

5. Закључак
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Анализа уџбеничког корпуса потврдила је наше очекивање да, ако
се у целини посматрају искуства која у обради садржаја о негацији пружају уџбеници српског као страног језика, може се доћи до смерница
за наставну праксу и за будућу уџбеничку продукцију. Анализирани
уџбеници српског као страног језика показују да аутори имају донекле
различите приступе у избору садржаја на истом нивоу, првенствено у
зависности од матерњег језика полазника.
Анализа тестова показује да се може доћи до опште оцене о
постигнућима полазника на различитим нивоима знања, иако није
велики број задатака који су искључиво намењени негацији или укључују
негацију. Тестови показују да полазници на сваком нивоу знања успевају
да успешно овладају компетенцијама које су постојећим наставним програмом везане за негацију. Правило двоструке негације (и то конгруенције негација) студенти науче још на А2 нивоу (а предвиђено је за Б1),
чиме се потврђује да је оправдано да се у почетним фазама учења уведу
тежи садржаји ако за то постоји одређени разлог, на пример, висока
фреквентност у свакодневној комуникацији.
Закључује се да су садржаји о негацији примерено распоређени по
нивоима знања у постојећем наставном програму за српски као страни
језик. Опште препоруке за наставу и уџбенике, до којих доводи наше
истраживање, јесу да се, поред садржаја који су до сада обрађивани,
на напредном нивоу уведу додатни садржаји у вези са следећим аспектима негације:
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Лексички аспект негације – (1) префикси домаћег и страног порекла који нису обрађени на претходним нивоима, (2) антоними којима се проширује лексички фонд у научном и административним
стилу, (3) градацијски ступњеви који омогућавају полазницима да
упознају семантичка нијансирања;

(б) Синтаксички аспект негације – посебно питања која се односе на
принцип множења негација (1) у оквиру једног реченичног члана,
(2) између различитих реченичних чланова, као и (3) у неким (под)
типовима полипредикатских реченица.
За будућа истраживања остаје да се детаљно испитају лексички и
синтаксички аспект негације у српском као страном језику.
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Jelena L. Petković
Milka V. Nikolić

NEGATION IN SERBIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Summary
The paper examines the content on negation in teaching and learning Serbian as a foreign language. The aim is (1) to isolate the content on negation in teaching Serbian as a foreign language then (2) to consider it from various aspects (lexical, morphological, syntactic,
orthographic), and (3) to propose its arrangement by proficiency levels. In the research we
started with the analysis of the content on negation from the textbooks for Serbian as a foreign
language (from 1986 to 2017), which made up the primary corpus of the research. Additionally, tests carried out by foreign students at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac
(from 2016 to 2019) were used as supplementary corpus. The analyzed textbooks of Serbian as
a foreign language showed that the authors had somewhat different approaches to selecting
content at the same level, primarily depending on the mother tongue of the students, while
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the analyzed tests showed that students at each level of proficiency managed to successfully
master the competences that were in the current negation-related curriculum. It is concluded
that the content on negation is appropriately distributed according to the levels of proficiency
in the existing curriculum for Serbian as a foreign language. The general methodological recommendations which our research brings forward are that, in addition to the content that has
been processed so far, additional content regarding the lexical and syntactic aspect of negation
should be introduced at an advanced level. For future research, the lexical and syntactic aspect
of negation in Serbian as a foreign language remains to be thoroughly examined.
Keywords: lexical negation, negative verb form, syntactic negation, orthography, Serbian
as a foreign language, level of proficiency.
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LES NON TÉLÉONOMIQUES ET LA SUBORDINATION
INVERSE : LA MISE EN RELIEF2
Le but de ce travail est d’examiner le rôle des propositions
non téléonomiques (les fausses finales marquant non l’intention mais la succession temporelle) dans la narration et de les
comparer avec un autre phénomène stylistique : la subordination inverse avec avant de. Nous chercherons à comprendre ce
qui est commun pour les deux phénomènes linguistiques.
Mots clés : téléonomique, subordination inverse, stylistique,
sémantique, pragmatique.

Nasle|e 44 • 2019 • 57−63

Tijana V. Ašić1
Université de Kragujevac
Faculté des Lettres et des Arts

1. Introduction
Dans ce travail nous examinons le rôle des constructions appelées non
téléonomiques (les fausses finales) dans la structuration du texte. Nous essayerons de découvrir d’où viennent les effets stylistiques qu’elles apportent et
d’expliquer pourquoi elles sont utilisées dans la narration.

2. Pour
On sait qu’en ancien français por est susceptible de différentes acceptions,
les deux principales étant d’introduire soit une relation de but (valeur téléonomique ou « prospective »; Buridant 2001 : 477), soit une relation de cause
(« valeur d’antécédence »; ibid.). Le tour NT peut être analysé comme dérivé
de la première. Comparons [1] et [2] :
[1] Dieudonné a habilement organisé son insolvabilité pour éviter de payer
les quelque 65 000 euros d’amende qui lui ont été infligés. (Le Monde,
07/01/2014)
[2] Marcel Saez, chauffeur de taxi, n’est pas prêt d’oublier sa course du 31
décembre... Une course entamée à l’aube, 3h35, pour se terminer presque
deux heures plus tard à l’hôtel de police où sa cliente a avoué le meurtre
de l’homme qui lui offrait l’hospitalité. (Est Républicain, 01-02-2003)
En [1], le procès éviter (e2) est un but procédant de l’intention du sujet
de (e1) (organiser). En tant que prospectif, ce procès s’inscrit dans l’ultériorité
ramifiée de l’intention du sujet +humain et non dans l’unilinéarité objective du
1 tijana.asic@gmail.com
2 Ce travail est redigé dans le cadre du projet La dynamique des structure en serbe N : 178014.
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passé : ce but pourra par la suite s’avérer s’être réalisé ou ne pas s’être réalisé.
Cet énoncé accepte aussi bien la suite : « et effectivement il n’a pas payé cette
amende », que « mais le stratagème a échoué, et il a dû payer cette amende ».
En [2], le procès se terminer (e2) ne procède pas de l’intention du sujet de
« entamée » (e1), à savoir « une course ». Il est posé comme s’étant effectivement réalisé, ultérieurement à (e1) (« presque deux heures plus tard »). Du tour
téléonomique au tour non téléonomique : (i) l’élément intentionnel est effacé :
en conséquence, le sujet de (e1) qui est également le contrôleur (implicite) de
l’infinitif (e2), ne doit plus avoir forcément le trait +humain (cf. « la course »
en [2]) ; (ii) l’élément ultériorité, qui accompagnait implicitement l’intention,
devient essentiel. Ainsi, (e2), ne procédant plus de l’intention du sujet, est inscrit dans l’unilinéarité effective du passé [e1 (entamer) < e2 (se terminer)].
La construction étudiée ne saurait procéder du pour introduisant une
relation de cause : l’infinitif dans ce cas est toujours à la forme composée [3]
(Damourette et Pichon 1911-1936), alors qu’il est à la forme simple dans la
construction NT :
[3] En juin, trois jeunes membres de cette communauté ont été condamnés à
de la prison à vie pour avoir organisé une filière de recrutement au profit
de l’EI. (Le Monde, 1/12/2016)
Nous ne sommes pas en mesure de dater avec précision les étapes qui ont
conduit du tour téléonomique au tour NT. Pour l’heure, à partir de nos premières recherches, nous pouvons avancer :
– Que dès le XIIe, on trouve des occurrences de pour + inf. comme :
[4] Miex nous vient il […] que nous conquestons viande et avoir par raisnavle acoison, que nous i aillons pour morir de fain. (Robert de Clari, La
Conqueste de Constantinople) (‘Il est plus opportun pour nous d’acquérir
des vivres et des biens de manière légitime, plutôt que d’y aller pour y
mourir de faim’)
dans lesquelles pour introduit « la simple conséquence prévisible d’un procès »
(Moignet 1988 : 320). Si le procès e2 (mourir de faim) ne procède pas de l’intention du sujet (nous), il n’est cependant pas inscrit dans la réalité du passé : le
tour est syntaxiquement subordonné à une évaluation (« miex nous vient il »)
qui compare deux possibilités.
– Que, au début du XVIIe, on trouve des occurrences de pour + inf. NT,
mais appliqué à des descriptions d’action au présent ou au futur, dans des
textes scientifiques :
[5] Les artères portent le sang vital qui sort du ventricule gauche du coeur,
pour ensuite estre porté à toutes les parties du corps comme leur nourriture, au lieu que les veines recoivent le sang qui reste de la nouriture des
parties (François Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi, 1684)
Il faut, semble-t-il, attendre la fin du XVIIe pour relever les premières occurrences du tour signifiant l’ultériorité objective dans le passé, en contexte narratif3 :
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[6] C’est ainsi qu’il a fait, et il a commencé par aimer son père pour ensuite aimer ce qu’il commandoit, quelque rigoureux qu’il parust à la nature, car
l’amour de celuy qui commande rend doux ce qui est amer et rude. Aimons
donc Jésus-Christ (J.-B. Bossuet, Méditations sur l’Évangile, 1704)
La construction se développe au XXe, notamment en textualité littéraire
[7] et journalistique :
[7] Je le savais, déclara Seven. Cette fille de qualité m’attendait. J’ai navigué
vingt ans pour finalement échouer ici et convoler en justes noces avec
elle. Messieurs, je vous invite, vous serez tous de la cérémonie. (Pierre
Mac Orlan, À bord de l’étoile matutine)
Notons que pour, dans la construction NT, ne peut être remplacé par les
locutions prépositives de sorte à, afin de ou en vue de [2a], avec lesquelles il est,
en emploi téléonomique [1a], interchangeable :
[2a] Une course entamée à l’aube, 3h35, *afin de / *en vue de finalement se
terminer presque deux heures plus tard à l’hôtel de police...
[1a] Dieudonné a habilement organisé son insolvabilité afin de / en vue d’éviter de payer les quelque 65 000 euros d’amende qui lui ont été infligés.
Examinons un autre exemple:
[8] Cicéron part de Rome à Brindisi, et puis passe un séjour de sept mois à
Thessalonique, pour, à l’automne, arriver à Durres.
Ici, l’élément d’intention est effacé au profit du seul élément d’ultériorité
qui était impliqué (un but est toujours ultérieur à sa conception), cet effacement entraînant le remplacement de la ramification des possibles par l’unilinéarité du passé. Cicéron est dit arriver effectivement à Durres après avoir
séjourné à Thessalonique : [e1 (passer un séjour) < e2 (arriver à Durres)].
L’intention étant écartée, le sujet +humain
: il peut s’agir d’un non-animé [9], voire d’un impersonnel [10], (voir
Cadiot, 1991, 1995) :
[9] Les routes ont d’abord été remises en état de service pour qu une reconstruction substantielle fut mise en œuvre.
[10] Il tonnait toute la journée pour que la pluie ne commença que le soir.
À la différence du tour téléonomique, la subordonnée ne saurait être
antéposée, la succession principale / subordonnée mimant la succession [e1 < e2].
[10a] * <pour que la pluie ne commence toute la journée il tonnait*
En français, anticiper la subordonnée réintroduit au mieux, avec un sujet
+humain, l’intentionalité, et donc fait de pour + inf., un énoncé téléonomique :
[11] Pour finalement échouer ici et convoler en justes noces avec elle, j’ai navigué vingt ans.
Lorsque le sujet de la principale est +humain, à savoir doté d’intentions
possibles, il peut y avoir ambiguïté entre interprétation téléonomique et interprétation NT (voir Colinet et alii, 2014):
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[12] Après son retour à Joncherey, Marcel entra à la SID (Société industrielle
Delle), pour y faire carrière au bureau des achats et au contrôle des factures où il fut très apprécié jusqu’à la préretraite,
[13] Il a acheté l’appartement pour le vendre un jour deux fois plus cher.
L’interprétation préférentielle de [12]] est NT: Marcel semble bien être
entré à la SID et y avoir fait ensuite carrière au bureau des achats, notamment
du fait de la relative « où il fut très apprécié » qui présuppose qu’il a fait effectivement carrière dans ledit bureau – et non dans l’intention d’y faire carrière,
encore que cette interprétation ne soit pas absolument exclue. L’interprétation
préférentielle de [13] est, quant à elle, téléonomique : l’actant semble bien avoir
acheté un appartement dans l’intention de doubler son prix à la revente, principalement du fait du circonstant temporel indéfini un jour ; mais une interprétation NT n’est cependant pas totalement écartée.
Faisons le point: dans le cas des NT, une relation causale n’existe pas
entre la principale et la subordonnée. Le deuxième événement peut être une
suite typique du premier ou bien un enchainement incongruent, mais pas une
conséquence physique voulue.
Pour notre étude, il est important de noter que dans la plupart des cas
(90% en français), la subordonnée contient un adverbe du type de ensuite, ou
finalement, qui tend à inscrire le procès e2 comme ultérieur effectif.
– dans plus de la moitié des cas, le verbe de la subordonnée se présente comme
une suite contraire à ce qui était logiquement attendu, ce qui écarte l’interprétation téléonomique, qui présuppose la congruence entre e1 et e2: leur relation
pourrait être indiquée par pourtant, cependant.
La question qui se pose est de savoir pourquoi le langage a opté pour une
structure complexe et atypique alors qu’il aurait pu utiliser une forme standard, à savoir deux phrases coordonnées (voir Benveniste, 1966).
Afin de répondre à cette énigme nous allons comparer les NT avec une
autre tournure, à savoir la subordination inverse temporelle. Normalement la
conjonction quand y est employée :
[14] Ce matin le soleil brillait largement, quand soudain une pluie de grêle a
explosé.
L’auteur veut mettre l’information dans la subordonnée au premier plan
et tout cela pour créer un effet de surprise.
Cependant, comme le montre le Draoulec dans ses travaux de (2005,
2006, 2008 et 2014), il est possible d’employer la conjonction avant que si les
deux propositions ont des prédicats perfectifs.
[15] Repéré par un chasseur de têtes, un jeune ingénieur se voit promis à une
belle carrière dans une société prestigieuse. Avant de comprendre qu’il a
vendu son âme au diable… (Télérama, 14/03/12)
L’idée reste la même : présenter au lecteur les informations auxquelles il ne
s’attendait pas, et qui forment une sorte de contraste avec ce qui vient d’être dit :
[16] Le récit plonge parfois dans de sérieux temps morts. Avant que les comé60
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(17) Cette conquête simiesque de l’espace fait sourire dans le premier quart
d’heure avant de virer à la mauvaise science-fiction. (Télérama, 22/10/08)
(18) […] Berlusconi, attendu samedi à Vicence, avait d’abord déclaré forfait
« en raison de problèmes de dos ». Avant de se raviser : «Quand j’ai entendu ce que vous a dit Prodi, j’ai dit aux médecins de me faire une infiltration, il fallait absolument que je vienne», a-t-il justifié, très content de
son coup de théâtre. (Libération, 20/03/06)
(19) [Elle est] soudain bombardée reine, et […] essuie bien des humiliations de
la part de son époux infidèle et de sa belle-mère sévère, avant de retourner la situation et l’opinion à son avantage. (Télérama, 23/11/05)
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diens, tous formidables, ne le fassent rebondir vers des sommets d’émotion. (Télérama, 10/02/10)

(20) Un commerçant marseillais, patron d’un débit de tabac, a été retenu en
otage pendant six jours avant d’être libéré mardi matin par la police dans
une ferme près d’Aix-en-Provence, a-t-on appris de source proche de l’enquête. (Libération.fr, 14/11/10)
(21) … Globalement, j’ai mis du temps à trouver ce rythme et à l’accepter. Plusieurs années durant, je me suis satisfaite d’une certaine inertie.
Avant de comprendre qu’on doit se donner un coup de pied au cul pour
saisir sa chance. (Libération, 29/04/06)
Or, la tournure avant de peut aussi introduire une suite congruente : elle
marque une continuation de la situation présentée comme inévitable. Cela dit
le lecteur est invité à prendre la perspective de l’auteur qui observe le dévelopement des événements. Avant de peut introduire une culmination :
[22] Durant douze jours, les huit candidats au suicide sentimental vivront au
milieu de vingt-deux célibataires, dans la plus parfaite « harmonie » : ils
résisteront, puis craqueront, regretteront, avant de tirer un trait. (Télérama, 7/07/04)
(23) Il ronge le grillon de l’intérieur, puis prend les commandes de son cerveau avant de le pousser au suicide : ce redoutable ver manipulateur en
dit long sur les modes d’action des parasites. (Libération, 29/04/06)
(24) On y voit le docteur Shutt, d’humeur particulièrement ronchonne,
s’éreinter au golf, puis s’engueuler avec son patron, puis rudoyer un piano
mécanique avant de s’effondrer, victime d’une rupture d’anévrisme. (Télérama, 3/09/03)
(25) L’oncle et la nièce, farouchement enlacés devant la porte ouverte du
compartiment du train lancé à vive allure, se retiennent, s’agrippent, se
poussent, avant de tomber dans le vide. Pour Charlie, le miracle a eu lieu.
(Télérama, 22/02/12)
(26) Il y a des gens qui attendent, qui temporisent, qui se font une opinion,
avant, finalement, de ne rien faire. Pas Lucie Aubrac. Elle a toujours
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milité contre. (Charlie Hebdo, 28/12/05)
(27) Mais dans cette affaire, l’Elysée a tergiversé pendant des mois, tiré à vue
sur la patronne, entretenu les rivalités les plus déraisonnables avant de
trancher sans la moindre explication ni nouvelle feuille de route. (Libération, 18/06/11)
Force est de noter que dans tous les cas on peut remplacer avant de avec
pour. Il s agit donc de la mise en relief du second événement. La première partie est soit perçue comme une préparation pour la deuxième, soit comme l’état
de choses qui engendera des conséquences imprévues. Le rôle de NT serait de
comparer ou opposer les deux faits.
La dernière question à laquelle nous aimerions répondre est celle de savoir
pourquoi on utilise pour si on a déjà la construction avant de : à notre avis c’est
exactement à cause de la composante téléonomique qui fait partie de pour.
Dans le cas de avant de nous avons seulement l’idée de précédence temporelle.
Ce qui est pertinent vient après la préparation.
Le contraste ou l’image de la continuation sont les résultats des facteurs
syntactiques : le statut syntaxique et informationnel est inverse et l’autonomie
de la proposition formellement subordonnée.
Dans le cas des NT, l’idée de finalité est annulée par la relation entre les
contenu des deux propositions mais reste toutefois une première association
qui nous vient à l’esprit; de là le haussement de l’effet de surprise ou bien l’insistance sur l’effet de congruence. Ainsi on obtient des effets stylistiques plus
puissants. Autrement dit, si le traitement de pour est cognitivement plus complexe, il est aussi pragmatiquement plus fort que celui de avant de.

4. Conclusion
Dans cette étude, nous avons montré qu’il existe un lien entre la subordination inverse et les propositions non téléonomiques. Elle provient non de
la proximité dans le sémantisme des propositions finales et temporelles, mais
de l’intention de l’auteur de produire l’effet de la mise en relief : ce qu’il veut
souligner est exprimé par une forme marquée, subordonnée et inhabituelle.
Cela est obtenu, dans le cas de avant de, grâce aux facteurs syntaxiques, à l’inversion des plans et à l’autonomie de la phrase, alors que, dans le cas de pour, la
réaction du lecteur devrait être causée par l’annulation du sens de finalité dans
la subordonnée dont la forme reste finale.
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NON-TELEONOMIC CLAUSES AND INVERSE
SUBORDINATION: THE EFFECT OF EMPHASIS
Summary
In this paper we analyse an atypical form of the non-final clauses introduced by the preposition pour in French and their relationship with temporal clauses introduced by the preposition avant de (or conjunction avant que). We argue that in both cases the author’s aim is
to draw the reader’s attention on some event by moving it into the textual foreground. In the
first case it is due to the syntactic features (inversion and autonomy), while in the case of non
teleonomic sentences the effect is stronger, and we explain that this is because the factor of
intentionality has been annulled and the relation between sentences is reduced to the temporal
progression between the two realized events.
Keywords: non teleonomic clauses, inverse subordination, semantics, pragmatics,
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У раду се разматрају синтаксичко-семантичка својства француског облика que и његовог српског еквивалента да. Као везници, ова два облика представљају главна средства за увођење
допуне глаголу, именици и придеву у оба посматрана језика. Они
се, међутим, могу појавити и у другим употребама, у француском
que може бити узвични прилог и заменица, док се српско да јавља
као речца и као узвик. Предмет овог рада биће употребе que у
којима француска граматика овај облик категорише као прилог у
поређењу са употребама и природом српског облика да у еквивалентним реченичним структурама. Полазна хипотеза је да ће оба
облика показати врло сличну ако не и истоветну синтаксичко-семантичку и комуникативну природу те да ће се понашати на исти
или врло сличан начин у смислу блокирања или омогућавања
употребе појединих реченичних елемената у свом окружењу, при
чему ће се у граматичким терминологијама двају језика они различито одређивати.
Кључне речи: непроменљиве категорије речи, прилози, речце,
везници, синтакса, француски, српски

1.

Увод

Непосредан повод за истраживање односа између француског
облика que и српског да пружиле су нам две изванредне књиге из области
србистике – Студије из историје српскохрватског језика Ирене Грицкат
и Допунске реченице у савременом српском језику Владиславе Ружић, као
и студијa из области историје француског језика – Histoire de la syntaxe:
Naissance de la notion du complément dans la grammaire française de 1530 à
1750 Жан-Клода Шевалјеа.
У првој књизи И. Грицкат повезује латински везник ut са словенским да, односно словеначко и српскохрватско да, с једне стране, и
1 snezana.guduric@ff.uns.ac.rs
2 ljubica.vlahovic@ff.uns.ac.rs
3 Рад је настао у оквиру пројекта бр. 178002 Језици и културе у времену и простору који
финансира Министарсто просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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латинско quod4 (данашње француско que) са друге, наводећи да на подручјима мешања словенских са романским говорима, долази и до асимилације њихових синтакси, из које проистичу неколике појединости у
употреби да сличне са ut (које се рано изгубило), а бројне појединости
у употреби што (слично као quod), које данас у одређеним синтаксичким склоповима алтернира са да. Ауторка закључује да су се романски и
западни јужнословенски разишли у погледу супстанције везничке грађе
у том смислу што је романски уопштио qu-везнике док је јужнословенски наставио процес ширења неиндикативних средстава за повезивање,
тако да је поклапање српског уопштеног да и романских уопштених quвезника само случајно (Grickat 2004: 209).
Чињеница је да оваквих поклапања, била она случајна или не, има
много, при чему се ни размимоилажења у употреби не би могла оквалификовати као спорадична5.
Студија Владиславе Ружић омогућила нам је јаснији увид у сложене
функционалне односе који се успостављају између управног и зависног дела сложене реченице, при чему „глаголски вид може да регулише
избор везника или видска обележја комплементне предикације” (Ružić
2006: 101). Ауторка наводи још и да „темпоралност, односно модалност
које карактеришу глаголски израз у суперординираној клаузи могу бити
релевантни за комплементну предикацију, па затим појава негације у
управном делу” (Ružić 2006: 101).
Ауторкин закључак да глаголски вид или негација у управном делу
могу одредити избор везника допунске реченице подстакли су нас да подробније упоредимо сличне конструкције у француском језику у односу
на српски. Наиме, скоро идентичан однос између два дела сложене реченице запажа се и у француској синтакси, с том разликом што у појединим
синтаксичким склоповима, модалност управног глагола у суперординираној клаузи неће утицати на избор самог везника, већ ће се тај утицај
одразити на избор глаголског облика у субординираној реченици6.
У својој књизи из историје француског језика Жан-Клод Шевалје,
разматрајући појам „допуне”, закључује да је допунска реченице као
синтаксичка јединица заснована на формалним или семантичким основама, настала касније од појма „допуна”. Стога о њој у ранијим периодима и није могло бити речи, будући да су граматичари били окренути
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4 Познолатински облик quia (>que) са значењем quod. Класични латински није
познавао изричну субординирану реченицу, која се развила у вулгарнолатинском у
којем се „изрично quod ширило најпре уз verba sentiendi, verba cognoscendi, dicendi и
њима сродне” (Grickat 2004: 143).
5 Врло занимљив чланак о вредностима француског везничког que у односу на турско
« ki » објавили су С. Демирал и М. Каја (Les rôles fonctionnels et sémantiques de la
conjonction „ki” en turc et ses équivalents en français), који закључују да турски облик
„није уобичајен при творби комплетивних реченица, иако има широку примену и
може да уводи последицу и узрок” (Demiral, Kaya 2013: 441).
6 На пример, хипотетички везник ѕi понаша се неутрално према типу хипотезе у
субординираној реченици, док се у српском дистинкција прави већ на нивоу самог
везника (ако, кад, да). Видети ближе у Gudurić 2011.
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том новом феномену названом „допуна” у оквиру једне реченице, те у
прво време нису обратили пажњу на то да се она може протезати и изван
једне пропозиције, односно да се може посматрати на нивоу сложене
реченице (Chevalier 1968).
Како је у српској синтакси основни везник за увођење допунских
реченица управо да, сматрали смо вишеструко корисном анализу овог
облика у односу на његов француски еквивалент que.
Дефинисање ових форми у два језика, међутим, указало је на још
једну врсту проблема за који се испоставило да би га требало решити
пре анализе везничких својстава que и да у склопу сложене реченице.
Наиме, из самих дефиниција и пратећих примера у релевантним речницима француског и српског језика, постало је јасно да се једна иста
употреба ових облика различито граматички категорише, односно да се
иста комуникативна вредност que и да у склопу еквивалентних реченичних структура терминолошки различито одређује: као прилог и везник
у француској граматици, односно као везник и речца у српској7. Нека од
горе наведених запажања И. Грицкат, В. Ружић и Ж. К. Шевалјеа, односе
се и на конструкције о којима ће бити речи у овом раду.
Наша анализа, дакле, обухватиће употребу француског и српског
облика у ситуацијама у којима се они у двема граматикама најчешће различито дефинишу, иако су им комуникативна вредност и синтаксичка
конструкција истоветне или веома сличне.

2. QUE vs ДА – опште напомене
У најпотпунијем речнику француског језика, Trésor de la langue
française, облику que посвећено је више од десет страница великог формата. Уколико овоме, пак, додамо и странице у којима је овај облик
обрађен као део сложеног, углавном везничког склопа, онда се тај број
пење на преко 20 страница.
У француском језику, que има троструку природу, односно може
бити заменица, везник и прилог (Riegel 1994: 383–387, 788, 823–829, 677–
678)8. Његову праву природу, међутим, није увек лако одредити, како то
сматра и Мари-Пола Жак:
„Non seulement peut-il recevoir plusieurs étiquettes différentes selon ses emplois
[…], mais encore entre-t-il dans quantité de constructions syntaxiques différentes,
qui correspondent à autant de valeurs sémantiques et d’instaurations de dépendances différentes entre les éléments de la phrase. Or, il est bien souvent nécessaire
7 Заменичка вредност que нема исту комуникативну функцију као српско да, те ова
вредност француског облика није овде узета у разматрање.
8 И друге француске граматике дефинишу тројну природу француског облика que,
при чему се дају његове бројне употребе кроз све три категорије којима овај облик
може припадати. Марк Вилме, међутим, једини издваја придевску употребу que, али
она се ограничава искључиво на структуру tel que, те као таква не спада у домен наше
анализе (Wilmet 2007: 15–16).
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de résoudre les questions posées par la présence d’un que dans une phrase pour
proposer une analyse syntaxique satisfaisante de celle-ci”.9 (Jacques 2005: 1)

У речницима српског језика (РМС, РСАНУ, Електронски речник
српског језика) облик да дефинише се као везник, речца или узвик10 и
посвећено му је тек нешто мало више од једне странице, при чему се највише разматра његова везничка природа.
Већ овај први корак указује и на највећу формално-значењску разлику између ова два облика будући да француско que може имати вредност заменице11, док се српски облик да у таквом значењу никада не
може јавити.
У два посматрана језика que и да функционишу као везници или
као делови везничких склопова, и у највећем броју случајева они су формални и значењски еквиваленти.
У француском језику que може бити прилог или везник, док се да у
српском још јавља као речца и као узвик.
Уколико бисмо своју анализу ограничили само на случајеве формалне терминолошке подударности двају облика, она би се кретала у
оквирима реченичних структура у којима су que и да недвосмислено
везници или у којима представљају делове везничких израза.
С друге стране, поставља се питање у коликој мери је сама природа
француског прилошког que истоветна или различита у односу на српско
да у случајевима када се ово потоње дефинише као речца. Или, другим
речима, да ли је у питању суштинска функционално-значењска разлика
између ових облика или се она своди на терминолошко одређење?
Наша анализа у овом раду кретаће се увек од француског ка српском
језику, на релацији између комуникативне функције и синтаксичко-семантичких склопова облика које посматрамо с циљем да јасније осветлимо њихову природу у два језика.

3. Француско адвербијално QUE vs ДА
У електронском издању Tрезора француског језика (TLFi), најобимнијег француског речника, адвербијална природа que повезује се на
функционалном плану са заменичком и везничком, што се види из саме
дефиниције облика:
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9 „Не само да се оно може различито означити у односу на своје употребе […], већ
улази и у бројне различите синтаксичке конструкције, које одговарају многим семантичким вредностима и начинима успостављања различитих видова зависности
између реченичних елемената. Зато је врло често потребно прво разрешити питања
која поставља само присуство неког que у реченици како би се могла понудити њена
задовољовајућа синтаксичка анализа”. прев. Љ. В.
10 Као узвик само регионално, у јужној Србији, и то за терање коња или магарца: Дȁ! В.
у Електронски речник српског језика (http://www.srpskijezik.com/)
11 Односне: Le livre que je lis
est publié
en France.
Књига коју (ја) читам је објављена у Француској.
Упитне: Que fais-tu?
Шта радиш (ти)?
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„Било да је реч о везнику, прилогу или заменици, que има синтаксичку
функцију да номинализује или адјективизује реченицу: у je sais que p, ‘ја
знам да р’ има функцију објекта, у Qu’il est beau!, ‘Како/што је диван!’ Реч је
такође о некој врсти номинализације: склоп се може упоредити са Le beau
garçon!, ‘Диван дечко!’ […]; семантичка функција que је да релативизује,
чак негира истинитост реченице коју уводи, при чему се та вредност може
утврдити у контексту: Il sait que p, ‘Он зна да p’, Il ignore que p, ‘Он не зна да
p’, Il regrette que p, ‘Жао му је да/што p’ претпостављају да је P истинито; Il
s’imagine que p, ‘Он сматра да p’ претпоставља да је P неистинито; Il dit que
p, ‘Он каже да р’, Il pense que p, ‘Он мисли да р’ претпоставља истинитост
P, али само из перспективе субјекта исказа (il/он); Je ne dis pas que p, ‘Не
кажем да р’ експлицитно одбацује вредност „истинито” Р, итд.; […]. У Qu’il
est beau! брисање вредности „истинито” води у правцу „могућности” и ка
реституцији вредности „истинито”, а ту спадају и случајеви максималног
интензитета”. (TLFi)12

Као узвични прилог, que се може наћи у више различитих синтаксичких склопова:

А. Испред глагола у субјунктиву (који означава жељу, одбијање,
изненађење и сл.):
(1)

Que la paix, la nourriture et la bénédiction soient au peuple qui
travaille! (Claudel, Repos 7e jour, 1901, III, p. 859, у TLFi)13

(1.а) Нека мир, храна и благослов припадну народу који ради!
(1.б) Да мир, храна и благослов припадну народу који ради!
(1.в) Мир, храна и благослов народу који ради!
Али исто тако:
(2) Que le bon Dieu vous apporte la paix!
(2.а) Нека вам добри Бог донесе мир!
(2.б) Да вам добри Бог донесе мир!
(2.в) Добри Бог вам донео мир(а)!
Уколико обратимо пажњу на шири контекст у којем се овакве и
сличне реченице јављају, јасно је да је реч о допунским изричним реченицама оптативног/волунтативног типа, употребљеним без суперординиране клаузе, које управо на тај начин, уклањањем главне реченице,
добијају сасвим особено модално значење. У оба језика, претходне реченице би представљале логичан наставак следећих суперординираних:
Je veux /je dis

que la paix, la nourriture et la bénédiction soient au peuple qui travaille.
que le bon Dieu vous apporte la paix.

12 Превод Љ. В.
13 Све преводе примера у раду урадила Љ. В.
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Желим/кажем да мир, храна и благослов припадну народу који ради.
да вам добри Бог донесе мир.

У овако трансформисаним реченицама, сасвим је јасно да су облици
que и да везници. У оба језика, међутим, у реченицама типа (1) и (1б), као
и (2) и (2б), у којима се облици que и да налазе у иницијалном положају
у екскламативним фразама са истом синтаксичко-семантичком улогом,
њихова природа је превасходно адвербијална, будући да имплицира
модалну екскламативну фразу.
У француској граматичкој терминологији que ће се у оваквим конструкцијама увек одређивати као екскламативни прилог, док ће се да у
српском језику дефинисати у склопу саме конструкције као „конструкције да + презент” (Piper 2005: 642).
Када је реч о глаголским облицима у оваквим реченицама, у француском језику, субјунктив је двоструко условљен: с једне стране јер је
исказ оптативног/волунтативног типа, а са друге јер се у иницијалној
позицији у реченици налази облик que, који пак, сам по себи у овом
положају и уз одговарајућу интонацију упућује на модалну обојеност
структуре која следи. Можемо рећи да је овде на делу редунданца услова
за употребу субјунктива.
И у српском језику иницијално да упућује на то да ће у наставку следити модално обојен исказ, а узрок за овакву његову функцију можда
можемо потражити у првобитној намерној природи овог везника, која
се касније проширила и на друге употребе (Grickat 2005: 150).
У погледу рестрикције, и que и да праћени су неиндикативним
глаголским обликом: у француском ће то бити субјунктив, у српском
модални презент.14
У овом случају, дакле, француски и српски облик јесу семантичко-синтаксички еквиваленти и њихова природа је у основи везничка,
при чему и један и други врше функцију наговештавања екскламативне
фразе, што их пак, са комуникативне тачке гледишта, сврстава у класу
екскламативних прилога.

Б. На почетку реченице que означава висок степен у различитим
типовима конструкција:
(1) que + питање или узвик, најчешће у негацији
(3) Pour resserrer les nœuds de cette chaste famille, que ne donne-t-on en
mariage le frère à la sœur et la sœur au frère? (Chateaubriand, Fragm.
Génie, 1800, p. 165 у TLFi).
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14 Конструкције типа Qu’il parte! / Нека иде! нису уврштени у ову анализу, будући да је
у француском реч о класичном облику императива за треће лице једнине (одсутно
из комуникативног чина), док у српском конструкција Да ћутиш! или Да си ћутао!
припада непосредној комуникацији. О српској заповедној конструкцији видети
више у Piper 2005: 662.
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(4) Que ne suis-je déjà au lieu de mon repos! (Chateaubriand, Natchez, 1826,
p. 389 у TLFi).
(4а) Да нисам већ на месту свог починка!
Негација у комбинацији са que, односно са да (реченице 3, 3а, 4, 4а)
показује не само да радња није реализована нити се поима као могућа,
већ напротив, да је реч о процесу који се доживљава као потпуно иреалан, сасвим налик на процесе исказане условном реченицом уведеном
везником да у српском језику, односно хипотетичком реченицом (уведеном везником si) која садржи плусквамперфекат и коју прати главна
реченица у кондиционалу прошлом у француском. У оба језика веома је
снажна упитна семантика исказа, при чему напомињемо да је у српском
језику ова конструкција (да + глагол у негацији) један од уобичајених
начина за постављање питања15. Управо ово последње утицаће на класификацију облика да међу речце у српској граматичкој терминологији, док
ће се у француском језику његов еквивалент que наћи у класи адверба.
Сличан је, мада не и идентичан, и следећи случај:
(5) „Ah, pensait le plus jeune, que n’ai-je auprès de moi mon chien aux dents
fraîches, pour lui faire un licol de mes bras!...”. (Monthérlan, Bestiaires,
1926, p. 576, у TLFi).
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(3а) Ради учвршћивања веза у тој честитој породици, да не жене брата
сестром и не удају сестру за брата?

(5а) Ах, мислио је најмлађи, да имам крај себе свог пса јаких зуба...!
(5б) Ах, мислио је најмлађи, што немам крај себе свог пса јаких зуба...!
У реченици (5) врло је јасна екскламативна вредност облика que, док
се у српским примерима на екскламативну вредност могу суперпонирати хипотетичка (5а) или упитна (5б). Другим речима, облик да може да
алтернира са обликом што16, при чему се семантика исказа нијансира.
Разлика ће се појавити и у граматичкој структури у том смислу што
ће употреба облика да наметнути афирмативни облик глагола, док ће
избор везника што захтевати глагол у негацији17.
У оба језика присутне су и конструкције у којима глагол није негиран:
15 Питања типа: Да нисте негде видели моје кључеве? Да нису оно ваше комшије?
Видети више у Radusin-Bardić 2013.
16 Облик што јавља се као еквивалент француском que у синтаксичком склопу que +
реченица са копулативним глаголом: Qu’il est beau! – Што је леп! Будући да у оваквим конструкцијама што не алтернира са да, односно да се као еквивалент француском que не јавља наш циљни облик, овакви и слични примери нису разматрани
у овом раду.
17 Обрнутa комбинација везника и афирмативног/негираног глагола у потпуности
мења значење исказа:
Ах, мислио је најмлађи, што имам крај себе (свог) пса јаких зуба. (→фам. Ала имам
крај себе...= имам крај себе пса јаких зуба и то ме испуњава задовољством)
Ах, мислио је најмлађи, да немам крај себе свог пса јаких зуба... (→хипотетичко да =
ко зна шта би се десило да немам крај себе свог пса јаких зуба)
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(5) Qu’allons-nous visiter sa cellule! Elle est vide. (Saint-Exupéry, Terre des
hommes, 1939, p. 187 у TLFi).
(5а) Да идемо да посетимо његову ћелију! Она је празна.
(6) Votre visage, je vous demande votre visage. Que je voie votre visage
aux yeux fermés, sous le mien, comme un autre monde! (Monthérlan,
Bestiaires, 1926, p. 467, у TLFi)
(6а) Ваше лице, тражим вам само ваше лице. Да видим ваше лице затворених очију, испод свога, попут каквог другог света!
У реченици (5)/(5а) преовладава упитна семантика, док је она
стављена у други план у (6) и (6а) у којима доминира екскламација (Та
само да видим...!) са суперпонираном волунтативношћу (Желим само да
видим ваше лице...), која ће, у случају трансформације у пуну реченицу,
јасно одредити облике que и да као везнике.
Употреба облика que као упитног прилога данас је ретка у савременом француском језику и упућује на застарели облик реченичне структуре. Реч је о конструкцијама типа Que ne le disais-tu immédiatement?
(TLFi) у којима que има вредност идентичну са „pourquoi”18. У српском
језику упитно што (зашто) може бити појачано обликом да у иницијалном положају, што показује прилошку природу овог потоњег: Да што
ми то не рече одмах?19 Иначе, у српском језику да се у говорном језику
често употребљава уз упитне заменице и прилоге за истицање чуђења
или дивљења: Да дивна погледа на ту раван подунавску!... Да сјајног
друштва чији се будући чланови спремају дресуром! (RMS: 608).
2.

que + конструкција са израженим или подразумеваним
копулативним глаголом

Конструкције са подразумеваним копулативним глаголом преплићу се делимично са конструкцијама под 3. у том смислу што су и у
њима присутни елементи que + de + именица, али је њихов однос другачији него у ситуацијама када им следи некопулативни глагол у личном
глаголском облику.
Дакле, реч је о конструкцијама типа
(7) Qu’il est beau!
(8) Qu’il est fidèle
(9) Que de beauté!
(10) Que de joie!
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18 Облик que у оваквој конструкцији не може имати заменичку природу будући да је
директни објекат исказан заменицом le. У француском језику није могуће имати
два директна објекта на две различите позиције у реченици, осим у случајевима
дислоцираног објекта (Je le vois, Pierre.)
19 У српском језику да у овој употреби алтернира са та или ма.
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(8a) Да како је веран! (Да какве верности!)
(9a) Каква лепота!
(9б) Колико лепоте!
(9в) Да чудне лепоте!
(10a) Да чудне радости!
Сви напред наведени синтаксички склопови у оба језика носе у
себи ознаку високог степена неке особине и/или квалитета који изазивају чуђење или дивљење (понекад у иронији). У француској реченици
обавезно се јавља копулативни глагол, док се у српском он најчешће
подразумева. У оваквој употреби, српска граматика класификује да
међу речце, док que у француској припада класи узвичних прилога. Оба
језика, дакле, препознају основну комуникативну вредност облика, али
га класификују на различите начине. Док француски узвични облик не
намеће никакве посебне рестрикције елементима који му следе, што
превасходно значи да копулативни глагол, уколико је изражен, остаје у
индикативу уз уобичајени ред речи, у српском језику се иза да у овом
значењу глагол најчешће изоставља, а именица је обавезно у генитиву20.
Уколико бисмо на горе наведене примере покушали да применимо
трансформације дате под А., добили бисмо следећи однос:
(7b) Je dis qu’il est beau.
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Ове француске реченице имају и еквивалентне (7а, 8а) и кореспондентне (9в, 10а) у српском језику:
(7а) Да како је леп! (Да какве лепоте!)

(7в) Кажем да је леп. / Кажем како је леп.
(7г) *Да је леп!
(7д) Како је леп!
(7ђ) *Кажем да како је леп.
(8b) Je dis qu’il est fidèle.
(8в) Кажем да је веран. / Кажем како је веран.
(8г) *Да је веран!
(8д) Како је веран!
(8ђ) *Кажем да како је веран.
Уколико копулативни глагол није исказан, оба језика ће захтевати
уводну клаузу која најављује управни говор:
20 Ипак, у песмама наилазимо и на конструкције, у којима је копулативни глагол исказан, а именица која следи је у номинативу јер представља субјекат фразе:
Да каква је Роксанда ђевојка... (народна песма)
Здраво ти момо туди, Да дивна си, селе пуста (Radičević, 1, 35 у Elektronski rečnik SJ)
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(9г) *Je dis que de beauté. / Je dis: „Que de beauté!”
(9д) *Кажем каква лепота / колико лепоте / да чудне лепоте.
(9ђ) Кажем: „Каква лепота! / Колико лепоте! / Да чудне лепоте!”
(10б)*Je dis que de joie. / Je dis: „Que de joie!”
(10в) *Кажем да чудне радости. / Кажем: „ Да чудне радости!”
3.

конструкција que + de + именица + глагол у личном глаголском
облику

Ова конструкција у француском језику подразумева присуство партитивног de испред именице:
(11) Que de problèmes soulève ce destin étrange! (Mauriac, Journal 2, 1937, p.
109 у TLFi)
У одговарајућој реченици на српском језику такође може да се нађе
облик да у иницијалном положају:
(11а) Да колико (само) проблема изазива та чудна судбина! (или само: Колико проблема изазива та чудна судбина!)
(11б) Да каквих (само) проблема изазива та чудна судбина!
Партитивно de испред именице а иза иницијалног que имаће за
еквивалент у српском језику именицу у генитиву, при чему се и француска и српска именица налазе у функцији директног објекта. У оваквим
реченицама субјекат ће увек бити у постпонираном положају у односу
на глагол, будући да ће овај потоњи природно тражити да се прикључи
свом објекту, што вршиоца радње помера на крај реченице.
И француски и српски облик имају, дакле, исту улогу у реченици –
да уведу екскламативну фразу, с тим што се que у француској граматици
дефинише као прилог, а да у српској као речца.
4.

que као прилошки интензификатор уз потврдне прилоге oui, si и
одрични прилог non

У француском језику облик que употребљава се уз потврдне прилоге
oui и si, као и уз одрични прилог non за појачавање њиховог значења.
(12) Et tout cela était-il particulier à Paris? Que non! (Monthérlan., Célibataires,
1934, p. 831 у TLFi).
(12а) И да ли је све то било посебно у Паризу? Како да не!21
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21 Ова конструкција има исто значење као и Наравно да није/не, али је то значење у
првој конструкцији нарочито појачано. Облик да је у српској реченици Наравно да
није везник, а исту морфосинтаксичку (и семантичку) природу има и у еквивалентној француској конструкцији Bien sûr que non.
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4. Закључак
Упоредна анализа француског облика que и његовог српског еквивалента да у ситуацијама када се que у француској граматици дефинише
као прилог а да у српској најчешће као речца, показала је висок степен
подударности њихове синтаксичко-семантичке природе. Оба облика,
без обзира на то како се терминолошки одређују у граматикама двају
језика, могу се употребити на почетку екскламативних фраза (најчешће оптативног/волунтативног типа), које подлежу трансформацији
у допунске реченице према формули глагол хтења, жеље, намере (ређе
наредбе) + que/да + допунска реченица.
Исто тако, опет у иницијалном положају у реченици, оба облика могу
изражавати висок степен и то у различитим типовима конструкција: у
комбинацији са питањем (најчешће питање + одрицање), у конструкцијама са израженим или подразумеваним копулативним глаголом, у
комбинацији са партитивним de + именица у француском односно да +
именица у генитиву у српском, као и уз прилог за негацију non, односно
негативну речцу не.
Резултати анализе показали су значајну терминолошку неподударност у дефинисању облика que и да у два језика који припадају истој
језичког породици, али различитим језичким групама. Ова чињеница
наводи на потребу преиспитивања критеријума за дефинисање речи не
на плану једног језика или једне језичке групе већ читаве језичке породице. При томе би се, а то показују и резултати ове анализе, требало
руководити више дистрибуционим, односно синтаксичко-семантичким
критеријумима, а мање морфолошким или значењским.
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Оваква употреба облика да могућа је само уз прилог како и одричну
речцу22 не. Истоветна конструкција са потврдном речцом да не постоји у
српском језику, превасходно због идентичног облика двеју речи, што би
омело основну комуникативну функцију наглашавања.23
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QUE vs DА
CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF INVARIABLE WORD
CATEGORIES IN FRENCH AND SERBIAN
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Summary
The paper dеаls with a comparative analysis of the French form que and its Serbian equivalent da in situations in which French grammar defines que as an adverb while Serbian grammar defines da most often as a particle.
The results of the analysis indicate a high degree of coincidence of the syntactic and
semantic nature of these two forms, regardless of the fact that they are terminologically determined in the grammar of the two languages. Both forms can be used at the beginning of
exclamative clauses with optative meaning, where such phrases are subject to transformation
into noun clause (as an object) according to the formula verb of desire, intention (sometimes
order – imperative clause) + que/da + noun clause (as an object). Besides, both forms can
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express a high degree, in combination with the question (usually thе question is denied), in
constructions with a pronounced or implicit copulative verb, in the combination partitive de +
noun in French / da + noun in the genitive in Serbian, as well as in the constructions with the
French negative adverb non and Serbian negative particle ne.
The analysis showed a significant terminological incompatibility in defining almost
equivalent forms que/da in two languages belonging to the same linguistic family, yet to different language groups. This fact points to the need to reconsider the criteria for defining
word categories not in terms of a single language or a language group, but of a whole language
family itself, and this should be managed using rather distributive, i.e. syntactic-semantic,
than morphological or meaning criteria.
Keywords: invariable word categories, adverbs, particles, conjunctions, syntax, French,
Serbian
Примљен: 26. јануара 2019. године
Прихваћен: 18. новембра 2019. године
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У раду се разматра аспектуална категорија типа ситуације у
француском језику. Циљ нам је да покажемо како контекстуални
фактори, полисемични статус глагола, синтаксички односи које
глагол гради са својим аргументима и стилистички фактори
утичу на дефинисање типа ситуације. Посебно се издваја случај
фигуративне употребе глагола, при чему услед стативне интерпретације глагола долази до губитка црте динамичности на плану
аспектуалности, што неминовно води промени типа ситуације
представљеног исказом.
Кључне речи: француски језик, глагол, аспектуалност, тип
ситуације, промена аспектуалне класе

1. УВОД
Бројне студије о типологији процеса, почев од Вендлера (1957),
разликују четири типа ситуација, и то: стања2 (states), активности
(activities), остварења (accomplishments) и достигнућа (achievements)3. Тип
ситуације4 је семантичка категорија која почива на објективним карактеристикама радње исказане глаголом, за разлику од глаголског аспекта
који као субјективна категорија рефлектује перспективу под којом се
ситуација посматра (Smit 1991). У различитим студијама дефинисане су
и разматране поменуте четири аспектуалне класе у француском језику
(Marten 1988; Vet 1980, 1994; Smit 1991; Rekanati, Rekanati 1999; Borijo et al.
2004, између осталих).
1.1. Типови ситуација одређују се према трима особинама: теличности (одн. ателичности), динамичности (одн. стативности) и трајању
(одн. пунктуалности) (в. Novakov 2005). Присуство ових семантичких
црта одређује се применом синтаксичких тестова које је понудио Вендлер у свом раду (Vendler 1957). Стања су ателична, стативна и дуративна
те су у француском обележена глаголима и глаголским синтагмама
1 vera.jovanovic@filum.kg.ac.rs, lullabyav@gmail.com
2 У раду усвајамо преводну терминологију П. Новакова (2005).
3 Неки аутори издвајaју и пету класу семeлфактивних ситуација (semelfactives или
points) (в. Smit 1991; Mouns, Stidman 1998).
4 У лингвистичкој литератури из области аспектологије овом термину синонимни су
следећи: акционсарт, лексички аспект, врста акције, аспектуална класа, тип евентуалности, унутрашњи аспект, акционалност.
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попут: savoir la vérité, aimer Paris, appartenir, posséder, être blond, être dans
la chambre, haïr, dominer, vouloir. Активност као тип ситуације одликује
се присуством семантичких црта ателичности, динамичности и дуративности, и представљен је следећим глаголима и синтагмама: marcher,
courir, nager, regarder la télévision, écouter la radio, parler. Остварења су
телична, динамична и дуративна и овај тип ситуације најчешће је означен глаголским синтагмама које обухватају објекатску допуну: peindre
le mur, traverser la rue, dessiner un dinosaure, courir le 100 mètres, écrire un
roman, manger une banane, jouer une valse de Mozart, apprendre à nager.
Достигнућа карактеришу особине теличности, динамичности и пунктуалности, а на семантичком плану представљају транзициони догађај
којим се мења неко стање. У француском се достигнућа представљају
глаголским синтагмама попут следећих: tomber, se lever, entrer, sortir,
arriver, naître, mourir, fermer la portière.
Већ је указано на чињеницу да је тип ситуације или Aktionsart
лексичка категорија која зависи и од синтагматског и синтаксичког
нивоа (Verkel 1972, 1989, 1999; Filip 1999; Van Lambalgen, Him 2004). Тип
ситуације представља резултат интеракције лексичког аспекта глагола и структуралних карактеристика тј. особености глаголске допуне.
Видећемо ниже да искази са фигуративним значењем у том погледу
представљају изузетак.
1.2. Вендлерова класификација је често трпела и критике. Наиме,
посебну потешкоћу представља чињеница да није лако дефинисати
критеријуме по којима се једном исказу приписује одређена аспектуална класа. Најчешће се као критеријуми за дефинисање типова ситуација наводе синтаксички тестови у којима се утврђује компатибилност
предиката и одређених допуна, или пак компатибилност предиката са
одређеним перифразама. Међутим, парадоксално, сами индикатори
припадности глагола одређеном типу ситуације могу функционисати
као фактори промене аспектуалне класе. Уз то, један глагол у једновалентној конструкцији припада једном типу, док исти глагол у двовалентној или тровалентној конструкцији припада другом типу ситуације. Ова појава констатована је у франкофоној литератури под називом le glissement de sens или la déformation du type de situation (Goslen
1996). Промена типа ситуације јавља се као разрешење конфликта
између опречних аспектуалних информација изражених предикатом и
његовим контекстом (Goslen 1996: 20). У англофоној литератури је овај
језички феномен забележен као aspectual shift или coercion (Pulman 1997;
de Svart 1998; Rotstajn 2004). Коерција представља скривену, невидљиву
промену на плану аспектуалности која није граматикализована неким
морфолошким или синтаксичким средством, а подстакнута је неслагањем између аспектуалне природе типа ситуације и неког другог аспектуалног оператора као нпр. глаголског времена. Коерција води ка посебним значењским ефектима итеративности, хабитуалности и инхоативности (de Svart 2000). У француском језику коерција се односи на оне
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2. СИНТАКСИЧКИ, СЕМАНТИЧКИ И СТИЛИСТИЧКИ
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случајеве у којима глаголска времена аорист (le passé simple) и имперфект (l’imparfait) испољавају селекцијску рестрикцију на ателичне, одн.
теличне ситуације.
1.3. Циљ рада је да опишемо синтаксичке, семантичке и стилистичке
операторе промене типа ситуације исказаног једним истим глаголом
у позицији управног члана синтагме. Истраживање се заснива на анализи корпуса сачињеног од примера из савременог француског језика
ексцерпираних из књижевних дела и електронских извора доступних
на интернету, а један број примера су ауторови.

Вендлерови синтаксички тестови пружају неопходну базу за разликовање језичког од референцијалног нивоа и служе одређивању карактеристика типа ситуације представљеног исказом5. Неретко, синтаксички контекст у овим тестовима показује се и као оператор промене
типа ситуације обележеног датим глаголом, одн. као фактор који доводи
до реинтерпретације типа ситуације.
2.1. Аспектуална перифраза [être en train de V-inf] са полупомоћним
глаголом у презенту или имперфекту индикатива указује на динамичност
ситуације. Једино стативни предикати нису компатибилни са овом конструкцијом. Тако обележена глаголска синтагма у примеру (1) припада
типу ситуације стања будући да се показује некомпатибилном са овом
перифразом, док frapper son frère у (2) означава динамичну ситуацију.
(1) *Je suis en train d’adorer les chats.6
(2) L’accusation prétend que Mumia est accouru quand il a vu que
Faulkner était en train de frapper son frère (www.spartacist.org).
Уколико се телични глагол комбинује са овом перифразом, као у
наредним примерима, долази до одређених семантичких промена које
намећу приписивање другачијег типа ситуације предикату. Будући
да предикати остварења представљају теличну ситуацију, ситуацију
која има нужни, инхерентни крај којем тежи, а имперфективна форма
указује на отворену аспектуалну перспективу, у оваквом споју долази до
сусрета опречних аспектуалних инструкција који води ка реинтерпретацији дате радње – процес који води ка природном крају ситуације (или
телосу) још није реализован. Конфликт опречних аспектуалних информација садржаних у глаголској лексеми и оних у перифрази разрешава
се реинтерпретацијом типа ситуације, те се у комуникацијски фокус
доводи средишња фаза процеса која претходи телосу (3–4).
(3) Il était en train de coller une affiche.
5 О Вендлеровим тестовима прилагођеним француском језику в. Јовановић (2013: 68).
6 Примери без наведених извора су конструисани од стране аутора.
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(4) Mon épouse était en train de coiffer notre fille sur la véranda quand j’ai
entendu un grand bruit (www.dongift.devp.org)
Семантичке промене се уочавају и када се предикати достигнућа
подвргну овом тесту. У комбинацији имперфективног вида глаголске
перифразе и теличности глагола долази до реинтерпретације процеса
кроз фокализацију припремне фазе ситуације достигнућа (5–6). Уочена
аспектуална промена огледа се у дилатацији процеса чији инхерентни
крај или телос постаје само потенцијално присутан, али не и реализован.
(5) Suzan luttait contre une forme dévastatrice de cancer et était en train
de perdre la bataille (www.msclinicaltrials.ca).
(6) Le gouvernement était en train de trouver la solution du problème (www.
europarl.europa.eu).
2.2. Следећи Вендлеров тест служи одређивању предзнака особине
теличности. Компатибилност глагола у перфективном облику са одредбом за трајање [en x] указује на његов телични карактер, док се ателични глаголи комбинују са одредбом [pendant x] која само спецификује
трајање радње (7–9).
(7) Le soir, il nous regarda pendant une heure jouer aux échecs, en nous
racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger
du tout (Cvajg).
(8)

M. Gagliano a été sur la sellette pendant deux heures (www.noscommunes.ca).

(9) Elle est arrivée en une minute.
Међутим, глаголска синтагма којом се обележава тип ситуације
остварења construire un bateau en LEGO показује се компатибилном са
оба типа допуне, те у исказу у примеру (10) функционише као телични,
а у (11) као ателични предикат. У потоњем случају, захваљујући временском адвербијалу [pendant x] који иначе указује на ателичност предиката, ситуација остварења реинтерпретирана је као прекинута, њен
инхерентни крај није достигнут.
(10) Elle a construit un bateau en LEGO en deux heures.
(11) Elle a construit un bateau en LEGO pendant une demie-heure, puis elle
s’est reposée et ensuite elle a repris le travail.
Уочили смо и то да присуство одредбе [pendant x], која указује на
ателичност глагола, у синтаксичком окружењу предиката остварења
може довести до активирања итеративног значењског ефекта. Окидач
за овакву реинтерпретацију предиката јесте прагматичке природе. Док
се исказом у (12) представља појединачни догађај, иста глаголска синтагма у комбинацији са адвербијалом pendant 10 ans у (13) више не обележава сингуларну теличну ситуацију већ представља плурални предикат, серију идентичних ситуација (в. Jovanović 2018). Општепознато је
да једна позоришна представа траје до два сата, те уколико се предикат
као у (13) комбинује са одредбом која указује на знатно дужи интервал
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(13) La troupe du Théâtre National a joué « Le Malade imaginaire » pendant
10 ans.
Проблем се јавља и уколико желимо да тестирамо компатибилност
предиката који означава градуелно остварење (нпр. la soupe refroidir, cuire
la viande, la témpérature monter) са одредбама за трајање [en x] и [pendant
x]. Такви предикати, иако телични, могу се комбиновати и са једном и са
другом одредбом (14–15).
(14) La soupe a refroidi pendant des heures.
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трајања, долази до његове реинтерпретације кроз покретање итеративног значењског ефекта. Тако, макроситуација обележена предикатом у
(13) има карактеристике нетеличне ситуације активности.
(12) La troupe du Théâtre National a joué « Le Malade imaginaire » avec brio.

(15) La soupe a refroidi en cinq minutes.
Промену значења уочавамо у (14), где предикат маркира парцијалну
промену стања и функционише као активност која је једнака процесу
који претходи кулминационој тачки. У примеру (15) истим предикатом
la soupe a refroidi исказује се реализовани телос, те констатујемо да се
ради о теличној ситуацији остварења. Овакав тип предиката који обележава градуелно остварење, и који се, као што видимо, може сврстати у
две различите аспектуалне класе, представља сложену ситуацију која се
састоји од континуираног низа промена стања.
Аспектуална промена уочава се и у исказима у којима се предикат
достигнућа комбинује са поменутим типом одредбе за трајање (16). Услед
опречних аспектуалних информација садржаних у теличној глаголској
синтагми suspendre la séance (пунктуелно) и оних које намеће адвербијал
pendant dix minutes (дуративно) долази до промене типа ситуације, те
предикат више није носилац теличне ситуације достигнућа, већ ателичне ситуације стања.
(16) Le président a suspendu la séance pendant dix minutes jusqu’à l’arrivée
du commissaire (www.europarl.europa.eu).
Међутим, исто синтаксичко окружење, одредба [pendant x] која
иначе указује на ателични карактер ситуације, код глагола достигнућа
попут arriver (17) доводи до другачије врсте промене. Долази до фокализације припремне фазе која не припада ситуацији, а поменутом одредбом се спецификује њено трајање.
(17) Grâce à Dieu, j’y suis arrivé en deux heures avec avion (www.pddm.org).
(18) Pendant des années elle est arrivée en retard à l’université.
(19) *Ce matin, elle est arrivéе en retard à l’université en dix minutes.
Глагол arriver (стићи) се сврстава у достигнућа, међутим arriver en
retard (стићи са закашњењем, закаснити) у (18) понаша се као ателични
предикат. У том исказу предикат маркира серију истоветних догађаја и
добија семантичку црту вишекратности. Таква плурална интерпретација
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предиката диктирана је присуством одредбе за трајање [pendant x] као и
прагматичким фактором (један долазак не може да траје више година).
Без поменуте одредбе исказ Elle est arrivé en retard à l’université односио
би се на појединачни догађај. Закључујемо да је у оваквом контексту сложени предикат компатибилан са синтагмом [pendant x] и бива реинтерпретиран као ателична ситуација, док исти глагол arriver употребљен без
такве одредбе исказује један догађај, компатибилан са одредбом трајања
[en x] и одређује се као телична ситуација. У примеру (19) неприхватљивост реченице долази врло вероватно од прагматичке некомпатибилности између израза en retard и en dix minutes, будући да en retard подразумева продужење, одн. кочење теличне ситуације, брисањем њене десне
границе, што води ка инкомпатибилности са одредбом en dix minutes. Уз
то, неприхватљивост овог примера долази и од тога што синтагма arriver
ne dix minutes имплицира идеју остварења намере и усмерености на циљ,
што је контрадикторно са значењем израза en retard, који имплицира
неусмереност на циљ, чак и препреку за достизање тог циља.
2.3. Компатибилност глагола у неком од прошлих перфективних
времена, нпр. le passé composé, са пунктуелном временском одредбом
типа à 11 heures представља тест којим се одређује предзнак особине
трајање. Једино се тип ситуације стања не може јавити у исказу који
садржи поменути адвербијал: À 9 heures, j’ai été blo7nde.8 И поред тога,
редовно се уочавају одступања и семантичке промене на плану аспектуалности. Док у примерима (20–21) констатујемо синтаксичку компатибилност између типа ситуације и временске одредбе овог типа, те
закључујемо да се ради о нестативним и пунктуелним ситуацијама, у
исказу (22) аспектуална промена проузрокована је фокализацијом иницијалне границе дуративне ситуације активности regarder le match (≈
nous avons commencé à regarder le match) и то под утицајем контекстуалног фактора одн. пунктуелне одредбе.
(20) À midi pile, j’ai ordonné à la compagnie du major Drew de traverser la
ligne de front croate (www.noscommunes.ca)
(21) Cette femme est finalement arrivée à l’hôpital régional à 7 heures du soir ; là,
un médecin a dit qu’il lui fallait une transfusion (www.amnesty.ch).
(22) Nous avons regardé le match en direct à 5 heures du matin, le dimanche
14 octobre. (www.au.ambafrance.org)
Слично томе, у наредном примеру (23) пунктуелна одредба à onze
heures du matin функционише као оператор промене типа ситуације с
обзиром на то да је њен пунктуелни карактер утицао на фокализацију
иницијалне фазе ситуације. Уочавамо аспектуалну промену од ситуације
стања avoir lieu ка ситуацији достигнућа и инхоативну интерпретацију
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7 Међутим, и сама именица у позицији субјекта l’ouverture носи у себи значење почетка.
8 Када је реч о комбиновању предиката стања са овом временском одредбом, наведени тест
не узима у обзир комбинације одредбе са предикатом у имперфекту, као нпр. у исказу:
Mais j’étais chez moi, à onze heures trente précises, et je crois que j’ai bu un verre d’eau en regardant
tomber la pluie. О различитим подтиповима предиката стања в. Jovanović 2012.
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исказа те се значење обележене глаголске синтагме у (23) може парафразирати изразом a commencé (à 3 heures).
(23) L’ouverture de l’Assemblée Intercapitulaire a eu lieu le dimanche 3 à onze
heures du matin avec une brève rencontre avec Mgr. (www.comboni.org).
За разлику од претходних случајева, присуство пунктуелне одредбе
уз предикат, и то у имперфекту, који означава мноштво догађаја у (24)
није деловало као окидач аспектуалне промене. Наиме, одредба ограниченог трајања односи се на сваку од микроситуација, а не на макроситуацију енкодирану исказом.
(24) Les journées de travail commençaient à 3 heures du matin et se terminaient
à 6 heures du soir, pour pouvoir gagner de 12 à 20 quetzals par jour (www.
unesdoc.unesco.org).
С друге стране, у исказу (25) промена аспектуалне класе од стања
(представљеног предикатом il est temps de V-Inf ) ка достигнућу претходно
је остварена под утицајем граматичког аспекта енкодираног глаголским
обликом аориста (le passé simple). Дакле, à 9 heures du soir, il fut temps од
стране примаоца поруке реинтерпретира се као телична и пунктуелна
ситуација, што је чини компатибилном са поменутом одредбом.
(25) À 9 heures du soir, il fut temps de s’acheminer vers le minibus, non sans
regret (www.buonpastoreint.org).
2.4. Компатибилност глагола са структуром [mettre x pour/ à V-Inf]
служи као тест за успостављање разлике између два типа теличних ситуација, достигнућа и остварења. Код предиката остварења овим изразом
обележено је трајање процеса који претходи кулминацији радње (26).
Међутим, када се глагол достигнућа актуализује у овом изразу, констатујемо аспектуалну промену, будући да се фокализује фаза која не припада датој пунктуелној ситуацији већ јој претходи (27).
(26) Ils ont mis trois mois à construire leur cabane. (≠ ils ont mis trois mois
avant de construire leur cabane)
(27) Munis de solides chaussures et de bâtons de marche, nous avons mis une
heure pour atteindre l’alpage (www.axa.com). (= nous avons mis une
heure avant d’atteindre l’alpage)
Интересантна је чињеница да се у поменутој структури [mettre x à
V-Inf] могу наћи и ателични глаголи који означавају стања или активности. Тада се уочава промена у ситуационом аспекту – читав исказ се
интерпретира као телична и пунктуелна ситуација достигнућа. У овом
случају поменута структура утиче на фокализовање иницијалне тачке
ситуације (28), односно трајања припремне фазе која претходи тој иницијалној тачки, маркеру промене стања (29).
(28) Le transporteur a mis dix minutes à fonctionner. (= il a mis dix minutes à
commencer à fonctionner)
(29) Elle a mis cinq minutes à savoir le poème. (= elle a mis cinq minutes à
apprendre le poème)
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2.5. Аспектуална перспектива (или граматички аспект) исказана глаголским обликом такође може бити оператор промене типа ситуације.
Наиме, то се односи на случајеве у којима долази до споја контрадикторних аспектуалних информација, затворене перфективне перспективе, с
једне стране, и неограничене ателичне ситуације, са друге стране, као у
примеру (30).
(30) Leur fils marcha à l’âge de dix mois. (= commença, apprit à marcher)
Захваљујући перфективној перспективи исказаној аористом која
намеће границе процесу marcher, у садејству са пунктуелном одредбом
à l’âge de dix mois ситуација активности исказана глаголом marcher бива
реинтерпретирана као атомички и транзициони догађај. Како би се
одговорило на захтев да ситуација буде ограничена, она је интерпретирана као leur fils commença à marcher (достигнуће).
До промене типа ситуације долази под утицајем перфективне перспективе која деформише ситуацију стања, премештајући информацијски фокус на иницијалну тачку те ситуације (31–32). Стога се исказ
интерпретира као телична ситуација достигнућа.
(31) Quand elle apprit la nouvelle elle en fut malade de douleur. (= elle tomba
malade).
(32) Car je sus bientôt, comme on le verra, qu’ils n’aimaient pas que je jouasse
avec elle (= je commençai à savoir) (Prust 1999).
2.6. Присуство и природа глаголских аргумената, посебно субјекта,
објекта и одређених одредби, често се морају се узети у обзир у дефинисању аспектуалне класе.
2.6.1. Погледајмо најпре следећу групу примера који илуструју
чињеницу да, у зависности од тога којој категорији припада референт
субјекта, један исти глагол се различито класификује. Глагол tomber
може имати субјекат са неживим денотатом, као у метеоролошким изразима, где енкодира ателичну, дуративну и динамичну ситуацију активности (33). Уочавамо да је оваквој интерпретацији значајно допринела
и одредба ограниченог трајања радње pendant des jours која директно
указује на ателичност ситуације.
(33) La pluie est tombée pendant des jours au beau milieu de l’hiver (www2.
parl.gc.ca).
Међутим, исти глагол употребљен са субјектом чији је денотат из
категорије живих и људских бића представља теличну и пунктуелну
ситуацију достигнућа (34).
(34) Un enfant est tombé du chariot de magasinage.
2.6.2. Семантичке карактеристике глаголских аргумената, а посебно
кумулативни или квантификативни карактер објекта, играју одлучујућу
улогу у класификовању предиката у погледу типа ситуације. То се
посебно односи на прелазне глаголе који приказују дуративну ситуацију као boire, manger и сл. Њихова (не)теличност зависи од денотативне
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природе аргумената. Исти глагол у позицији центра синтагме понаша
се као носилац различитих типова ситуација у функцији присуства и
особина његових аргумената, дакле у зависности од композиционалних
интеракција са аргументима. Обратимо пажњу на овај феномен у наредним примерима. У исказу (35) ограничена природа бројивог референта
објекта одређује границе ситуације намећући јој природни крај тј. кулминациону тачку после које радња не може да се настави. Предикат у
(35) се одређује као телична дуративна ситуација остварења.
(35) Son mari boit un café.
Међутим, исказ (36) нам доноси сасвим другачији склоп аспектуалних информација, будући да је у њему исти транзитивни глагол употребљен са објектом чији референт није квантификован већ је небројивог и генеричког карактера. Ситуација се посматра као неограничена,
ателична, а предикат се (ре)интерпретира као стање.
(36) Son mari boit du café. (= est buveur du café)
С друге стране, изостављање објекта уз поменути глагол boire, што
га не чини интранзитивним, покреће семантичко-аспектуалну промену
типа ситуације од активности ка стању (в. ниже ову појаву у исказима са
пренесеним значењем у 2.7.).
Да валентност глагола, присуство или одсуство објекатске допуне и
њена природа доприносе одређењу аспектуалне класе, можемо показати
и на примеру других глагола у француском језику. Интранзитивни глагол courir (37) маркира ателичну ситуацију активности, што је потврђено
његовом синтаксичком компатибилности са одредбом ограниченог
трајања радње [pendant x]. Нетелични статус ситуације активности не
бива нарушен ни у комбинацији са одредбом цикличног понављања
chaque matin, при чему долази до плуралне интерпретације радње. Уколико је, пак, исти непрелазни глагол употребљен у прелазној конструкцији у комбинацији са интерним објектом он указује на теличну ситуацију достигнућа услед бројивог карактера денотата директног објекта
(38). Уочавамо деформацију типа ситуације од активности ка остварењу.
(37) Elle court. Elle a couru pendant une demi-heure. Elle court chaque matin
dans le parc.
(38) Enceinte, cette athlète a couru le 800 mètres! (www.pause-sport.com)
С друге стране, глагол nager је такође интранзитиван, али уколико
се употреби са интерним објектом као у синтагмама nager le crowl или
nager le papillon допуна не утиче на промену типа ситуације јер се глагол понаша исто са њом и без ње. Наиме, nager и nager le crowl представљају исти тип ситуације активности јер допуна не утиче на промену
објективних семантичких карактеристика ситуације. Поменуте допуне
уз глагол nager указују на стил пливања, не доносећи промену на нивоу
теличности. Дакле, аспектуална класа не зависи само од глагола, било да
је транзитиван или интразитиван, него и од типа допуне.
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У наредном исказу (39) уочава се још једна промена типа ситуација
са већ поменутим непрелазним глаголом courir који се јавља у прелазној
конструкцији са објектом бројивог и ограниченог референта. Оваj предикат који указује на серију истоветних микроситуација реинтерпретира се као тип ситуације остварења. Међутим, уколико се уз исти прелазни глагол употреби објекат чији денотат је плуралан и неограничен,
читав исказ добија другачије читање (40). Предикат представља својство
субјекта и носилац је типа ситуације стања.
(39) Rob Young a couru en une seule année 370 marathons (www.runningclub.fr).
(40) Il court les marathons. (= il est coureur de marathons).
2.6.3. У француском језику и адвербијали могу деловати као оператор
семантичких промена на плану ситуационог аспекта. Погледајмо какав
утицај на аспектуални статус исказа има прилошка одредба која указује
на смер одвијања радње исказане глаголом courir (41). Употребљен непрелазно, овај глагол указује на ситуацију активности, али овде он представља остварење, будући да модификатор jusqu’à l’aérogare дефинише спацијалну границу одвијања процеса иза које се он не може наставити, и
која истовремено маркира телос или инхерентни крај ситуације.
(41) Après avoir aidé les passagers à évacuer l’avion, le pilote a couru jusqu’à
l’aérogare pour obtenir de l’aide (www.tsb-bst.gc.ca).
С друге стране, исти тип препозиционалне синтагме у функцији
временског адвербијала jusqu’à midi не покреће промену типа ситуације
у исказу у (42). Наиме, у поређењу са глаголом употребљеним самостално без одредби, тип ситуације остаје непромењен јер поменути циркумстанс на семантичком плану маркира само арбитрарну временску
границу радње, попут временских одредби типа de 13h à 17h.
(42) Il a couru jusqu’à midi.
Прилошка одредба спацијалног типа показује се оператором промене типа ситуације у исказима у којима је у позицији предиката транзитивни глагол pousser. Најпре, никаква промена се не уочава у одсуству
такве допуне (43), када је предикат носилац ситуације активности. Локативна допуна dans la chambre такође не утиче на аспектуалну промену у
(44) будући да не намеће просторну границу радње.
(43) La vieille dame a poussé son chariot pendant une demi-heure.
(44) L’enfant a poussé le train dans la chambre pendant une demi-heure.
С друге стране, исказ у (45) је амбивалентан и у погледу значења и
у погледу типа ситуације енкодиране предикатом. То може бити или
активност или остварење у зависности од тога да ли спацијална допуна
sur la pelouse обележава локус и не указује ни на какаву промену простора у ком се радња одиграва, или пак смер кретања, када овај адвербијал указује на то да је дете одгурало камион са једног на друго место.
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(45) L’enfant a poussé le camion sur la pelouse.
Одредба у примеру (46) са истом лексемом у позицији центра глаголске синтагме експлицитно обележава просторну границу одвијања
радње тј. њен инхерентни крај после ког се радња не може даље наставити. Стога одредба jusqu’à la porte постаје одлучујућа у одређењу типа
ситуације те у наведеном примеру имамо теличну, динамичну и дуративну ситуацију остварења.
(46) L’enfant a poussé le train jusqu’à la porte.
2.7. И поред свега реченог у вези с примерима (1‒46), претпоставка да
се тип ситуације не може одредити само на основу семантичке и синтаксичке природе глагола и његових аргумената, већ се мора узети у обзир
читав исказ, више није довољна да се објасни дефинисање аспектуалне
класе исказа са фигуративним значењем.
Границе између појединих типова ситуације нису тако јасно
одређене, нарочито у исказима који садрже фразеолошке и идиоматске
изразе. Опште је познато да значење таквих реченица није скуп значења
појединачних речи или синтагми које улазе у њихов састав, већ се ново,
често метафоричко значење придружује исказу као целини. Уочили смо
да у већини исказа са пренесеним значењем темпорална структура почива
на неком од имперфективних времена, презенту или имперфекту, који су
носиоци отворене, неограничене аспектуалне перспективе и који могу
допринети итеративној, хабитуалној или генеричкој интерпретацији. Са
становишта аспектуалних карактеристика оваквих исказа, уочили смо
да они често енкодирају ситуације стања.
Модификација у лексичком значењу глагола често повлачи за собом
неку промену на аспектуалном нивоу. Тако нове семе којима се обогатило
значење глагола tomber употребљеног у фигуративном значењу (47–49)
условљавају и промене одређених аспектуалних обележја. Пре свега,
губитак црте динамичности довео је до деформације типа ситуације
те више немамо теличну и динамичну ситуацију достигнућа, коју
овај глагол обележава употребљен у правом значењу, већ нетеличну и
стативну ситуацију стања.
(47) Ses cheveux bruns lui tombent sur les épaules.
(48) Il a des épaules qui tombent.
(49) Après la perte de son travail, Fabien est tombé dans l’alcool (www.alcoolinfo-service.fr).
Веће деформације на плану аспектуалних особености ситуације
уочавају се најчешће код полисемичних глагола. Као што је већ речено,
глаголи boire, manger, courir могу се и непрелазно конструисати, одн. без
објекатске допуне која се тада подразумева. На пример, када кажемо il
boit (50), подразумевамо il boit de l’alcool. Овај исказ се може интерпретирати као хабитуална радња која се толико пута понавља да прелази у
навику, у нечију сталну особину. Неминовно је такву ситуацију сврстати
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у тип стања, што потврђује и Вендлеров синтаксички тест за одређење
стативности: *Son mari est en train de boire depuis des années/ à cause d’elle.
(50) Son mari boit depuis des années. Son mari boit à cause d’elle. (= il est
alcoolique)
Истосмерну деформацију типа ситуације, од активности ка стању,
уочавамо и у наредном исказу фигуративног значења (51). Исказ се
дефинише као тип ситуације стања, будући да глаголски аргументи
субјекат и објекат имају генеричке референте, односе се на читаву класу
ентитета, те стога нису ни бројиви ни ограничени. Ситуација исказана
предикатом је нединамична, ателична и дуративна и представља карактеристику субјекта (папир упија мастило).
(51) Le papier boit l’encre.
Глагол boire јавља се у исказима са пренесеним значењем као у примерима (52–53), где такође уочавамо померање из једне у другу аспектуалну класу. Међутим, овде није дошло до губитка значењске црте динамичности. Глаголска синтагма пројектује тип ситуације активности без
обзира на структуру допуна. Иако је глагол праћен директном допуном
чији је денотат одређен и бројив, аспектуална класа није остварење већ
активност. То се може потврдити Вендлеровим тестом теличности: J’ai
bu les paroles de Mme Frassoni *en dix minutes/ pendant dix minutes.
(52) Il boit les paroles du directeur. (= il écoute attentivement)
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(53) Madame la Présidente, mesdames et messieurs, j’ai bu les paroles de
Mme Frassoni, dont je partage entièrement les questions (www.europarl.
europa.eu).
2.8. Посебан вид исказа са пренесеним значењем описан је у лингвистичкој литератури као фиктивно кретање (в. Macumoto 1996; Talmi
1996). Фиктивно кретање подразумева присуство неке свести која посматра реалност и која исказује своју тачку гледишта на синоптичкој слици.
Ради се, заправо, о замишљеном кретању статичних ентитета. У складу
са тим, систематски уочавамо деформацију аспектуалне класе динамичког карактера (активност, остварење или достигнуће) која постаје стативна. У таквим исказима јављају се глаголске лексеме које обележавају
кретање, као на пример monter, descendre, grimper, se superposer, nager
итд. Поменуте глаголе карактерише инхерентна семантичка црта динамичности будући да указују на кретање или померање у простору, које
се одвија у неком правцу, или у неком смеру. Парадоксално, порука у
оваквим исказима почива на динамичкој представи статичне реалности
(54–57). У већини случајева констатујемо губитак црте динамичности
ситуације, будући да такав предикат није синтаксички компатибилан
са перифразом прогресивности [être en train de V-inf], што иначе служи
као тест динамичности ситуације. У нашем корпусу бројни су примери
који егземплификују фиктивно кретање, а у којима је употребљено неко
од имперфективних времена, француски презент или имперфекат, који
својом отвореном аспектуалном перспективом доприносе „брисању”
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(55) Des ensembles des constructions se superposaient dans un plaisant
désordre (Pištalo, 2008).
(56) La route grimpe la colline traversant la forêt de pins et d’eucalyptus (www.
immobiliersbai.com).
(57) Je repris la route qui grimpa à plus de 1900 mètres d’altitude le long
de la face sud du Gunung Lawu dans un paysage exceptionnel (www.
busaroundglobe.com).
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граница радње. Малобројни су случајеви где је предикат у неком од перфективних времена а исказује фиктивно кретање, као у примеру (57), где
је предикат у аористу.
(54) Peu après la chapelle, le chemin monte abruptement jusqu’au plateau
(www.netrando.com).

3. Закључак
Синтаксички тестови који служе утврђивању разлика између
типова ситуација пружају неопходне али недовољне критеријуме за
дефинисање ситуационог аспекта. Значењске црте којима се дефинише
одређена аспектуална класа не важе само за глаголе, већ за читаве исказе.
Интерпретација типа ситуације није довршена док се не узму у обзир све
аспектуалне инструкције садржане у свим деловима исказа, укључујући
не само глагол већ и субјекат, објекатску допуну и одредбе. Прелазак из
једног у други тип ситуације може се посматрати као резултат разрешења конфликта између лексикализованих аспектуалних информација
и оних које су одређене контекстом.
На материјалу француског језика показали смо да се ателичне ситуације активности и стања лако деформишу на аспектуалном плану,
будући да је могућа фокализација њихове иницијалне фазе, што води ка
инхоативној реинтерпретацији одн. преласку у телични тип достигнућа.
С друге стране, теличне ситуације се под утицајем временске допуне
ограниченог трајања [pendant x] или одредби итеративног значења реинтерпретирају као плурални предикати ателичног карактера којима се
исказује макроситуација у виду серије идентичних догађаја. Такође смо
уочили промену ситуационог типа код теличних предиката приликом
фокализације припремне фазе која претходи или читавој теличној ситуацији или само кулминационој тачки. Један исти транзитивни глагол, у
зависности од природе директног објекта (бројиво, небројиво, одређено,
неодређено) бива класификован као тип активности или достигнућа
или стања. То се посебно односи на полисемичне глаголе који се од једног до другог случаја употребе могу сврставати у различите класе на
плану ситуационог аспекта. У исказима фигуративног значења, не важе
уочена правила о дејству контекстуалног окружења глагола на промену
типа ситуације. Услед губитка црте динамичности, долази до стативне
интерпретације глагола.
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Vera Ž. Jovanović

FACTORS OF CHANGE OF SITUATION TYPE IN FRENCH
Summary
Syntactic tests to determine the differences between the types of situations provide the
necessary but insufficient criteria for defining situational aspect. The computation of the
aspect information is not complete until all the aspectual instructions contained in the entire
statement are taken into account, i.e. the instructions contained in the verb, and also those
which come from the syntactic interactions of the verb with its arguments, including the subject, the object and various complements. A shift from one type of situation to another may be
considered as the result of the resolution of the conflict between lexicalized aspectual information and that conveyed by the context.
Keywords: French, verb, aspectuality, situation type, change of aspectual class
Примљен: 20. новембар 2018. године
Прихваћен: 21. новембар 2019. године
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Претходно саопштење
811.163.41:811.112.2(430)
811.163.41'27(430)

ПРОЦЕС ЗАМЕНЕ ЈЕЗИКА (НА ПРИМЕРУ СРПСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У ИНГОЛШТАТУ, БАВАРСКА)
Циљ овог прилога је да у контексту процеса замене језика
представи стање српског дијаспоралног језика, те и да у временском пресеку1 пружи приказ актуелне фазе процеса замене језика
у којој се у тренутку истраживања налазила етнолингвистичка
заједница Срба у баварском граду Инголштату. У приложеном
раду осврћемо се такође и на теоријске приступе проблему замене
језика као једном од кључних појмова контактне лингвистике са
аспекта комуникације билингвалног говорника.
Кључне речи: контактна лингвистика, очување/замена
језика, српски дијаспорални језик у Немачкој
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Јулијана M. Вулетић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Катедра за немачки језик и књижевност

Увод
Замена/очување језика и остали могући исходи језичког контакта
по правилу се јављају као последица друштвених кретања веома присутних у савременом свету (миграције, економски развитак, мобилности
појединаца или читавих етничких група и сл.), те нарочито последњих
деценија расте интересовање за ову тему на примерима све већег броја
језичких парова, али не у истој мери и за језички пар немачко-српски. У једној двојезичној или вишејезичној заједници пре или касније
поставља се питање очувања језика (language maintenance), замене језика
(language shift), као и пратећих феномена језичких промена у језику под
контактом (Bradean-Ebinger 1997: 34). О очувању језика говори се онда
када је постојање једног језика угрожено другим језиком (Dresler 1988:
1551)2, односно када у процесу смене две или више генерација говорници
мањинске заједнице одолевају већинском језику. Мере очувања језика
могу бити разнолике, индивидуалне (природно преношење језика са
генерације на генерацију) или институционализоване3.
1 Ово истраживање обављено је од 2010. до 2013. године. Данас, након пет година,
околности су се промениле: замрле су активности које су постојале у време истраживања, те објективна претпоставка јесте да се у овом тренутку српска заједница у
Инголштату налази ако не у четвртој фази, онда свакако у преласку на четврту фазу
процеса замене језика. Видети ниже поглавље 1.1.
2 О класификацији угрожености језика видети и код Kristalа (Kristal 2003: 36–37).
3 Ту се могу убројити разне мере од политичке агенде ЕУ (European Charter for Regional
or Minority Languages или Европске повеље мањинских и регионалних језика из
1992. године) преко законских мера земаља пријема, нпр. у Шведској од 1976. године
постоји закон који деци мигрантских породица омогућава учење језика порекла, а
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Предмет овог рада чини непосредни језички контакт српског и
немачког језика, који разматрамо са аспекта процеса замене српског
дијаспоралног језика4 у Немачкој на примеру истраживања етнолингвистичке заједнице Срба у баварском граду Инголштату. Стање српског
дијаспоралног језика у Немачкој са системсколингвистичког и социолингвистичког становишта са освртом на последице контакта српског
језика са немачким језиком и исходе који остављају трага у процесу
језичких промена и замене/очувања језика код различитих генерација
миграната до сада готово и да није било предметом истраживања.
Наш задатак у овом раду је с једне стране да дефинишемо и терминолошки одредимо појам замене језика, а да с друге стране, на основу теоријског разматрања процеса замене језика и спроведеног истраживања,
дамо пресек актуелног стања српског дијаспоралног језика у погледу
процеса замене језика. Заједно са дефинисањем фазе процеса замене
језика испитане заједнице дајемо и приказ феномена непосредног језичког контакта у миграционом контексту који маркирају различите фазе
у животном циклусу једне билингвалне заједнице до оне крајње коју
називамо заменом језика и прелазак на другу монолингвалност.
Овај прилог се базира на корпусној грађи, добијеној током горе
поменутог теренског истраживања. Корпусну грађу чине наснимљени
интервјуи спроведени са 83 представника три генерације5 радних миграната у Инголштату. Истраживањем је обухваћено 27 породица, што
представља 18% етнолигвистичке заједнице Срба у Инголштату.

1. Појам замене језика
Феномен замене језика представља социокултуролошко-језички процес који увек подразумева постојање већинског језика, који током времена,
захваљујући својој економској, политичкој и образовној моћи, преузима
читав низ комуникативних функција у различитим доменима употребе
језика (Vučina Simović, Filipović 2009: 12). Прелазак појединца или групе
са једног мањинског на други већински језик може уследити постепено
или нагло, а заснива се на томе да подређена етнолингвистичка заједница
у оквиру дотичне државе тежи да делимично или потпуно пређе на језик
већинске групације (Vučina Simović, Filipović 2009: 21)6.
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у Немачкој је, од покрајине до покрајине, то препуштено или ресору за културу и
образовање, дотичним конзулатима или школским властима), па све до политике
ревитализације угрожених језика (Ahterberg 2005: 18).
4 Dudok (Dudok 2007: 239 и 241) дефинише језик дијаспоре као језик „хетерогеног карактера, јер су његови носиоци, појединци и чланови заједнице, расејани, далеко један
од другог као и од матичног језгра” [...], а дијаспору као „динамички, пуслирајући
ентитет [...], као егзистенцијални тип мањинске популације која живи изван граница
матичне земље са посебним и специфичним језичким обележјима у комуникацији”.
5 У вези са појмом генерација постоје различите дефиниције (Davidović 1999, Filipović
1986). У нашој подели (Vuletić Đurić 2015) наслањамо се једним делом на Љ. Рајића,
који је истраживао језик деце миграната у Шведској (Davidović 1999: 84, 87, 88).
6 Може наступити случај да једна група говорника прелази на нови језик/језик Б само
за одређене функције, а друга не (нпр. прва генерација у контакту са државним

Процес замене језика (на примеру српске заједнице у Инголштату, Баварска)

7
8
9
10
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Вајнрих (Vajnrajh 1953) процес замене језика дефинише као процес
у коме хабитуална употреба једног језика бива замењена хабитуалном употребом другог језика, при чему неколико наредних генерација
наставља да користи оба језика. Док период коришћења оба језика прате
манифестације језичког контакта попут трансференције, која, чак и
у социокултуролошком оквиру, води до проблема везаних за језичке
структуре – на удару се могу наћи граматичке и друге одлике мањинског
под утицајем већинског језика – замена језика се може дефинисати као
промена у друштвеним функцијама језика. Вајнрајх каже да за замену
језика не постоји лингвистичка мотивација, већ њене узроке треба потражити другде (Vajnrajh 1976: 140)7. Винфорд (Vinford 2003: 15) замену
језика дефинише као „делимично или потпуно напуштање матерњег
језика одређене групе у корист другог језика”8, док Каран (2000) замену
језика (Sprachwechsel) описује час као прелазак на други језик у смислу
избора језика, час као напуштање једног језика у корист другог језика
(Ahterberg 2005: 199)9.
У погледу тенденције избора језика у протоку животног циклуса
једне билингвалне заједнице у корист једног (доминантног) језика, а на
штету неког другог (рецесивног) језика у српској/хрватској научној литератури говори се о замени (Vučina Simović, Filipović 2009), смени језика
(Filipović Savić 1999), губитку/губљењу језика или „језичним промјенама”
(Filipović 1984–1985: 861; Ajduković 2004: 10). У доступној немачкој научној литератури за енглески термин language shift у употреби је обиље
термина попут: Sprachverschiebung, Sprachverlagerung, Sprachwechsel,
Sprachumstellung (Feldes 2005: 46; Dresler 1988: 1551), Sprachverlust (Francen
2004: 104; Ahterberg 2005: 44), Sprachwandel (Turcanu 2005: 39; Salmons
2003: 111). О потпуној замени језика (енгл. language replacement, нем.
Sprachersatz, Sprachuntergang или Sprachtod) говори се када рецесивни
језик нема више говорника10, а насупрот томе о очувању језика (енгл.
language maintenance, нем. Spracherhalt, Sprachbewahrung) када долази до
прекида или враћања дијахроног процеса замене језика (Dresler 1988:
1551; Feldes 2005: 46). Према Клосу (1984), замена језика представља
само један вид смрти језика, при чему говорници свој језик напуштају у
корист другог језика.
Интересовање за истраживања проблематике процеса замене језика
у оквиру социолингвистике и антрополошке лингвистике добило је на
органима, док га њихова деца користе већ у обданишту и школи), а језик А и даље
живи у неформалним скуповима групе и у кући; ово Вајнрајх назива парцијалном
заменом језика (Vajnrajh 1976: 140). Упоредити и Винфорд (Winford 2003: 258) и Давидовић (Davidović 1999: 92 и даље).
Додуше, Вајнрајх није први који је у објашњење процеса замене језика укључио
ванјезичке факторе (Ahterberg 2005: 35).
„[...] the partial or total abandonment of a group‘s native language in favor of another [...]”
Према нашем мишљењу, овде је у првом случају реч о прекључивању кодова у
конкретној комуникацијској ситуацији, које ми називамо краткорочном или тренутном заменом језика, а у другом о трајној замени језика.
Паралелно са тим говори се и о language suicide или language murder (Dresler 1988: 1551).
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значају последњих деценија двадесетог века, будући да је процес замене
језика са лингвистичким променама последица друштвених процеса и
преокрета попут миграција, индустријализације, деаграризације, економског развоја и сл. (види хронолошки и појмовни преглед код Vuletić
Đurić 2015). Последњих пет деценија прошлог века представљају период
у коме су дефинисани фактори битни за процесе замене/очувања језика
и у коме су преиспитивани различити методолошки приступи овој
проблематици, као и њихова релевантност и могући недостаци. Тако
Клос закључује да су могућности комбиновања позитивних, негативних
и амбивалентних фактора вишеструке и да се не могу свести на једну
формулу и под строго дефинисане оквире11 (Lipert 2010: 252). Харман
(Harman 1996: 844) пак након много година истраживања чак резигнирано констатује да је састављање инвентара универзалних фактора за
замену/очување језика недостижан идеал, те да се може поредити са
Сизифовим послом. Међутим, иако је велики број фактора који воде до
замене језика и упркос томе што не постоји једна коначна листа која би
обухватила све теоријски могуће изворе и домене језичке варијабилности (Behert; Vildgen 1991: 29) једно је сигурно: „замену језика не би требало третирати као случајан или природан резултат језичких контаката,
већ као манифестацију [...] односа моћи који се базирају на друштвеним
структурама [...] на основу којих се оне – а тиме и њихови језици – хијерархијски позиционирају унутар друштва” (Vučina Simović, Filipović
2009: 172).
Из једне такве социолингвистичке ситуације у начелу произилазе
фазе процеса замене рецесивног језика доминантним језиком у дијаспори. Како је процес замене језика временски процес који може обухватити више генерација, многи научници су покушавали да прикажу
континуум овог процеса, и то од веома уопштених и поједностављених
приказа (Filipović) до оних комплекснијих (Fišman, Vinford).
Процес замене језика према Хаугену (Haugen 1972: 334) може се приказати на следећи начин:

A> Aб> AБ> aБ> Б
Филиповић (Filipović 1985: 90) је, истражујући говоре хрватских
исељеника у САД, установио три фазе: прву фазу одликује монолингвална ситуација у којој досељеници користе искључиво свој донесени
језик, у другој фази се јавља билингвизам, док се у трећој опет прелази
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11 На пример, неки социолингвисти тврде да људи морају да пређу на доминантан језик
како би добили добар посао или како би били сигурни да ће њихова деца добити
добар посао, али резултати неких других истраживања показују да овај фактор
није пресудан, већ споредан, будући да су у истраживаним говорним заједницама
школски системи, свеприсутност медија или политички притисци далеко важнији
(Kristal 2003: 123). У нашем истраживању фактори који утичу на то да немачки језик
постаје главни језик споразумевања јесу снажан утицај секундарне социјализације,
свеприсутност медија, као и свесност радних миграната – пре свега друге генерације – о трајном боравку у земљи пријема, те тиме и жеља за добром вертикалном
друштвеном покретљивости.

Процес замене језика (на примеру српске заједнице у Инголштату, Баварска)

1.1. Фазе процеса замене језика
Наслањајући се на Винфордову (2003) петофазну поделу процеса
замене језика, те и на стечена запажања приликом теренског истраживања, изложићемо наше схватање тока динамике процеса замене језика.
При томе ћемо покушати да у наведеним фазама обухватимо етапе
билингвизма13, друштвени положај и пратеће појавне облике језика у
контакту. Свакако да ове фазе нису и не могу бити стриктно одвојене и
да се овим не тежи уопштавању.
У фазу 1а сврставамо припаднике прве генерације и друге генерације типа 1б) и делом 1а) које карактерише монолингвалност и десоцијализација14. За њом следи фаза 1б у којој се припадници наведених генерација одликују почетним билингвизмом и ресоцијализацијом. Језик Б
се учи преко матерњег језика, али се употребљава у малом броју домена:
у комуникацији унутар сопствене друштвене групе доминира матерњи
језик са појавом лексичке траснференције15 без утицаја на граматички
систем матерњег језика, док се нови језик користи у комуникацији ван
сопствене друштвене групе. У фази 2 се првој генерацији и другој генерацији првог типа, код којих компетенција на језику Б расте (прогресивни
билингвизам), придружује друга генерација рођена у земљи пријема
(друга генерација другог типа). Док друга генерација другог типа пролази кроз процесе примарне и секундарне социјализације и језике усваја
или симултано или консекутивно, код прве генерације и друге генерације првог типа може започети процес интеграције. Све више говорника
влада новим језиком и у комуникацији унутар сопствене друштвене
групе заступљена су оба језика, при чему је трансференција на свим
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на монолингвизам, али сада на језику окружења; према његовом истраживању ове три фазе углавном су везане за три генерације миграната12.
Fishman каже да су на нивоу групе могући различити међустадијуми
замене језика, при чему су појединачни чланови групе већ прешли на
језик средине, дакле, дошло је до замене језика, док се други још увек
налазе у фази очувања језика. Тако Фишман (Fishman 1975: 118) у процесу замене језика полази од четворофазног, док Винфорд процес замене
језика разврстава у пет стадијума (Vinford 2003: 258).

12 То у нашем истраживању није правило, с обзиром на то да је код нас, за разлику од
Филиповића, реч о другачијем типу исељавања (привремено/трајно исељавање).
13 Ту следимо Макеја (Makej 1987) и његове етапе билингвизма током животног циклуса
једне билингвалне заједнице: incipient bilingualism, progressive bilungualism, integral
bilinguism, regressive bilingualism и residual bilingualism. За трајање једног таквог
животног циклуса постоје разиличити наводи, а Макеј полази од 10 до 100 година.
14 О процесима десоцијализације, ресоцијализације, интеграције и асимилације
видети више код Есера (2006) и Фарвика (2009).
15 У језичком контакту најпропуснији план представља лексика, те је лексичка трансференција или преузимање лексике из неког другог језика најпрепознатљивији
и први и најједноставнији ниво међујезичких контаката (Rundgaldir 1981: 207;
Radovanović 2003: 239).
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језичким нивоима појачана, са појавом прекључивања кодова и конвергенције16. У фази 2 се говорни представници сада билингвалне заједнице
крећу ка етапи интегралног билингвизма, са растућом доминацијом
језика Б. У овој фази може започети и процес асимилације. У говорном
дискурсу долази до преклапања, као и редуковања домена употребе
језика А, све већег степена трансферисања, стварања дијаспоралног
језика и појачаног прекључивања кодова. За овом фазом следи фаза 3 у
којој се првој и другој генерацији придружује и трећа, која такође своју
социјализацију доживљава у земљи у којој се не говори матерњим језиком њихових предака. У овој фази етнолингвистичка заједница налази
се и даље у етапи интегралног билингвизма, али порастом броја говорника који користе само нови језик, билингвална заједница се постепено
урушава, језик Б почиње да доминира, а прекључивање кодова у корист
језика Б драстично расте. У овој фази започиње постепено повлачење и
нестајање прве генерације. Језици А и Б различито се употребљавају у
интер- и интрагенерацијској комуникацији. Фазу 4, са растућим одласком прве генерације са сцене билингвалности, одликује регресивни,
преостали билингвизам, све је мања појава прекључивања кодова, а
учесталије интер- и интрагенерацијско општење на језику Б. Конфигурација доминантности језика је потпуно промењена и говорници друге
генерације недоминантни језик свесно престају да користе (због треће
генерације која је или пасивно или рецептивно билингвална). За овом
фазом следи фаза 5а, етапа резидуалног билингвизма, где друга генерација као језик општења у комуникацији са трећом генерацијом користи
језик Б, са драстичним редуковањем домена употребе језика А, и заједница постаје све више монолингвална на језику већинске друштвене
заједнице. У фази 5б са постепеним одласком друге генерације и немогућношћу преношења језика А на наредно поколење нови језик потпуно
преовладава у некада билингвалној заједници.
Процес замене језика можемо тако дефинисати као „процес који
почиње као монолингвалност неког типа и завршава се као нови тип
монолингвалности након одређеног периода билингвалне фазе”17, са
фазама замене конфигурација доминантности у доменима употребе
мањинског и већинског језика и пратећим манифестацијама језичког
контакта у процесу замене језика.
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16 Конвергенција представља појаву да језици у сталном контакту међусобно утичу
једни на друге, те мешањем језика (чак и генетски несродних) долази постепено и до
њиховог структуралног изједначавања (М. Klajn, 2003).
Феномен језичког контакта назван на енглеском code-switching (срп. прекључивање кода) доживљавао је у веома обимној литератури о овој појави различита тумачења. Неки аутори прекључивање кода посматрају на интерреченичном нивоу, тачније између реченица, а неки га третирају као конверзацијско прекључивање кодова
унутар исте реченице (интрареченично прекључивање), где се унутар исте реченице
смењују елементи два језика М. Klajn, 2003).
17 „[...] a process which starts with monolingualism of some type and concludes with a new
type of monoligualism after a period of bilingualism [...]” (Sabo 2010: 117).

Процес замене језика (на примеру српске заједнице у Инголштату, Баварска)

У наведеном истраживању процеса замене језика посебан акценат
стављен је на важност специфичних друштвених услова под којима
се развијају језици у контакту, а који доводе с једне стране до структуралних промена у језику под контактом као и до замене језика с друге
стране. У тим ванјезичним чиниоцима се у основи налази почетак и ток
процеса замене језика.
Процес замене језика трећег таласа миграције18, такозваних радних
миграната, у западноевропским земљама, а посебно Немачкој, одвија се
и траје од краја шездесетих година 20. века уз корелацију социолингвистичких и лингвистичких фактора. Почетак овог процеса се са лингвистичког аспекта одликовао постојањем монолингвалности и оскудним
компетенцијама радних миграната на немачком језику (уп. горе фазу 1а
и 1б), док су се социолигвистички фактори огледали како у миграцијској
политици земље пријема, тако и у економским и политичким ставовима
земље порекла у односу на ту прву генерацију радних миграната. За
разлику од прекоокеанских земаља, које су као земље трајног исељења
инсистирале на интеграцији исељеника у већинско друштво19, западноевропске земље су се декларисале као земље привременог боравка.
Радни мигранти прве генерације били су сегрегирани (нпр. становање
у посебним стамбеним блоковима, друштвене мреже везане за југословенске клубове и сл.) и нису имали пуно додира са већинском заједницом. Отуда долази и став миграната да немачки језик усвајају са инструменталном мотивацијом у циљу контакта са државним органима или
на радном месту (Davidović 1991: 93). Будући да прва генерација немачки
језик није добро знала, у комуникацији са другом генерацијом користила је искључиво српски језик. То је био један од пресудних фактора у
преношењу српског језика другој генерацији миграната.
Доласком друге генерације радних миграната, рођењем у миграцији или довођењем у Немачку, долази до промена у друштвеној функцији језикâ. Друга генерација радних миграната укључује се процесом
секундарне социјализације у већинско друштво (обданиште, школа) и
немачки језик усваја са интегративном мотивацијом (Davidović 1991:
93). На тај начин српски језик у миграцији почиње да бива угрожен
уношењем другог језика у домен породице. Међутим, овом процесу се
супроставља више индивидуалних и општих фактора: циљ родитеља да
се врате у матичну државу као и програм мера, како земље порекла, тако
и земље пријема које би требало да стимулишу повратак радних миграната и њихове деце у домовину и њихову реинтеграцију. Стога се организовањем такозваних југословенских клубова и југословенских школа
као додатни део образовног система спречава интеграција и чува национални идентитет и матерњи језик миграната. Наши испитаници друге
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2. Резултати истраживања

18 О таласима миграција упоредити Pavlica 2005 и Ivanović 2012.
19 То је за резултат имало брзу дестабилизацију етнолингвистичих заједница (Salmons
2003: 110).
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генерације радних миграната похађају основну школу на матерњем
језику са немачким као страним језиком (9 испитаника) или допунску
наставу матерњег језика (3 испитаника)20. Друга генерација радних миграната има, дакле, за разлику од прве и треће генерације, посве другачији процес секундарне социјализације који је праћен другачијим начином усвајања српског и немачког језика, као и присуством и употребом
оба језика у различитим доменима и друштвеним мрежама. Овај социолингвистички и лингвистички контекст је карактеристичан за фазу 2
у процесу замене језика нашег испитаног узорка, коју одликују с једне
стране све већи број миграната који влада немачким језиком, а са друге
међусобно општење на немачком језику (посебно у интрагенерацијској
комуникацији друге генерације радних миграната). Оно по чему се још
разликују прва и друга од треће генерације радних миграната јесте и
њихов социјални статус. Ово разликовање у тесној је вези са индивидуалним ставом миграната друге генерације радних миграната у погледу
трајног останка у Немачкој. На овом месту не треба губити из вида ни
друштвена и политичка дешавања у матици: распад Југославије, гашење
југословенских клубова и допунских школа, економска ситуација у
матичној земљи. Такав сплет околности умногоме утиче на одлуку припадника друге генерације радних миграната да трајно остану да живе у
земљи пријема њихових родитеља. Прва генерација, која је у Немачку
дошла „трбухом за крухом”, по правилу има низак степен образовања,
те тако и низак социјални статус у друштву земље пријема. Тај статус
наслеђују и њихови потомци (Davidović 1999: 66). И прва и друга генерација су, дакле, и даље сегрегирани, а друштвене мреже у којима је
немачки доминантан језик своде се само на пословни домен. У приватном домену прва генерација радних миграната инсистира на искључивој употреби српског језика.
Променом друштвених околности деведесетих година 20. века и
одлуке друге генерације радних миграната о трајном останку у Немачкој, друга се генерација све више укључује у већинску друштвену заједницу21. Следствено томе, мења се и став према матерњем језику. Паралелно са овим процесима, овим групацијама миграната прикључује се
нови талас миграција деведесетих година22. Тај миграциони талас игра
битну улогу у успоравању процеса замене језика, будући да су припадници овог таласа део друштвених мрежа нашег испитаног узорка у
приватном домену. Припадници друге генерације ремиграната23, друге
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20 Уп. Баварску концепцију наставе за децу миграната, Davidović 1999: 77.
21 Испитаници друге генерације миграната и ремиграната друге генерације данас,
на пример, не живе попут њихових родитеља у стамбеним блоковима намењеним
странцима, већ у окружењу у коме доминира већинско немачко становништво.
22 Овај талас миграција у предметном истраживању назван је првом генерацијом
миграната четвртог таласа.
23 Другу генерацију ремиграната чине деца прве генерације миграната, која су из
Немачке и неком тренутку њиховог одрастања враћена у Србију, да би се у извесној
животној доби опет вратила у Немачку.
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генерације радних миграната и прве генерације четвртог таласа миграција, свесни да је њиховој деци у циљу вертикалне друштвене мобилности немачки важнији од српског језика, подлежу друштвеном притиску
већинске заједнице и под утицајем јаких друштвених мрежа њихове деце
(обданиште, школа, свеприсутност медија и сл.) све више редукују употребу српског језика и у приватном домену. За разлику од испитаника
прве и друге генерације радних миграната, слика степена образовања
испитаника треће генерације је потпуно другачија. Тако од 31 испитаника треће генерације радних миграната њих 18 похађа немачке гимназије, 10 испитаника се налази у узрасту до четвртог разреда основне
школе, један испитаник је завршио занат, а два испитаника су се школовала за стручна занимања. У испитаном узорку предњачи групација
са секундарном социјализацијом у Немачкој без југословенске допунске
школе или допунске наставе српског језика (43%). У ова 43% улазе пре
свега припадници треће генерације радних миграната.
Језички подстицаји у њиховим друштвеним мрежама пословног и
приватног домена су такви да се српски језик маргинализује и постаје споредан језик комуникације у породици. Тако је у нашем испитаном узорку
српски језик као главни језик општења заступљен у девет породица (31%),
код четири породице српски полако губи примат (14%), у две породице су
и српски и немачки подједнако заступљени (10%), док је у тринаест породица (45%) немачки главни језик комуникације у породици.
Од укупног броја испитаних породица (27) у седам породица је већ
дошло до смене језика: у две породице већ у другој генерацији свесним
преласком на другу монолингвалност, код једне породице један припадник друге генерације је монолингвалан на немачком језику, а други
није24, а код четири породице у трећој генерацији услед егзогамних бракова испитаника друге генерације.
Према резултатима нашег истраживања српски језик има будућност
да опстане као споредни језик општења у 17 испитаних породица. Код
ових 17 породица се и друштвене мреже приватног домена састоје од јаких,
слабих и пасивних веза у матици и миграцији, прате се медији на српском
језику, а десет од ових породица активно учествује у раду Удружења. Да
ли ће се српски језик са променама којима је подлегао услед непосредног
контакта са немачким језиком преносити на наредне генерације зависи, с
једне стране, од животних околности тренутних носилаца билингвалне
судбине наше испитане заједнице, наиме треће генерације радних миграната. С друге стране, очување српског језика у наредним генерацијама
радних миграната зависиће и од степена подршке државе Србије, будући
да борба за опстанак и очување српског језика превазилази моћи и снаге
појединаца у дијаспори, као и саме дијаспоре.
24 До преласка на другу монолингвалност дошло је управо услед различите секундарне
социјализације, будући да је старији припадник друге генерације ове породице своју
секундарну социјализацију обављао у време постојања Југославије, а млађи у време
њеног распада и нестанка.
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Што се тиче фактора полне припадности, према утиску који смо
стекли током теренског истраживања, као и према информацијама
испитаника, које су наш утисак и потврдиле, жене су те које се пре удају
за Немце или припаднике других нација. Оваква ситуација за коначан
исход може имати замену српског језика немачким у наредним генерацијама дотичних породица. Међутим, када погледамо однос снага
полова у погледу ендогамије, мушкарци су ти који се пре жене Српкињама из Србије, те овде опет жене имају пресудан утицај у погледу
преношења српског језика наредним нараштајима. Оне представљају
позитиван фактор за очување српског језика. Ремигранти друге генерације испитаног узорка женили су се Српкињама из Србије или пак припадницама ремиграната друге генерације, док је код друге генерације
радних миграната у нашем испитаном узорку приметна тенденција ка
ендогамним браковима првог типа25. Овакве тенденције свакако представљају позитиван фактор у смислу очувања српског језика у истраживаној српско-немачкој билингвалној заједници26. На основу изнесеног
варијабла пола представља амбивалентан фактор у погледу процеса
замене језика.
Религија и црква као фактори у процесу замене језика у нашем
истраживаном корпусу немају пресудну снагу у погледу очувања језика,
будући да је реч о малом граду у коме не постоји православна црква27,
те друштвене мреже у домену религије не постоје у битној мери. Када
говоримо о фактору бројчаности, наша ентолингвистичка заједница је
бројчано прилично заступљена у Инголштату, али њу карактерише дисперзивност на ширем географском простору. Њене друштвене мреже су
стога прилично слабе, што погодује бржој замени језика.
Што се контаката са матичном земљом тиче, прва и друга генерација радних миграната су имале снажне, честе, дуге и редовне везе са
матицом. Код треће генерације је случај такав да су контакти редовни28,
али су кратки и ретки. На другој страни, мрежа рођака у матици се
осипа природним путем, што за последицу има и нижи степен емотивне
везаности за земљу порекла.
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25 Под првим типом подразумевамо брак између припадника миграната у Немачкој са Српкињом/Србином из Србије. Други тип ендогамног брака је брак између
представника исте генерације миграната. У првој ситуацији вероватноћа да језик
општења у породици буде српски је већа него код другог типа ендогамних бракова за
шта смо потврду за ову претпоставку нашли у испитаном узроку.
26 Овај закључак се свакако не сме генерализовати, будући да у нашем испитаном
узорку бележимо породицу са ендогамним браком првог типа у којој је немачки
језик једини језик општења у породици. Двоје деце ових испитаника је прешло на
другу монолингвалност, а једно дете је пасивни билингвал са тенденцијом ка рецептивном билингвизму.
27 За овај домен можемо рећи да представља неискоришћену могућност у погледу очувања српског језика у истраживаној српској заједници.
28 Ово представља позитиван фактор у процесу очувања језика, будући да испитаници
потврђују да се након одмора у Србији знатно побољшава језичка компетенција
испитаника.
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29 Ово илуструјемо речима нашег испитаника Рд, представника друге генерације типа
1б: „[...] и онда би (--) малтене један дио терета с мене пао, јер ја себе осећам дужним да ја њима то пренесем, ал` ја нисам у тој могућности [...] ја мислим стварно, не
би ни требало, рецимо, да буде српски језик главни језик њему, него треба да буде
њемачки, њемачки, јер ту живиш [...] ти си једноставно принуђен овдје да што бољу
школу завршиш [...] ја би то волео да се то може промјенит, али [...] ако `оћеш да
успјеш овдје [...], мораш се концентрисати на ту школу [...] и самим тим тај српски
језик ће се овде губит [...]”.
30 Од када је немачка покрајина Баварска 2008/2009. престала да организује и финансира спровођење допунске наставе на српском језику, Министарство просвете
Србије као и Министарство за дијаспору до данас нису предузела никакве кораке.
Наши испитаници улажу своје сопствене, расположиве снаге и финансијска средства да се Српско културно удружење одржи, да опстане фолклорна секција као и
радионица српског језика. Међутим, 2016.године сазнали смо од испитаника да
радионица српског језика више не постоји.
31 Њу прати обиље адаптираних лексичких трансференција и ретке граматичке трансференције као и ретко прекључивање кодова код прве, а код друге интензивније неасимиловане лексичке као и граматичке трансференције, са прекључивањем кодова.
32 Овакву комуникацију прате неасимиловани трансфери, прекључивање кодова и
појачана граматичка трансференција.
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Један од најбитнијих негативних фактора у процесу замене језика
јесте фактор друштвеног успеха. За то смо потврду нашли код свих
испитаника. Будући да се друга генерација радних миграната одлучила
за трајни боравак у земљи пријема, степен образовања је важан фактор
у позиционирању унутар друштва већинске заједнице. Испитаници су
потпуно свесни да за ово позиционирање у друштву немачки језик мора
заузимати прво место у друштвеном и језичком развоју њихове деце.
Припадници друге генерације радних миграната, као и ремиграната,
друге генерације тако својој деци преносe српски језик који су и сами
научили ван матице. Под утицајем већинске заједнице у комуникацији
у породичном домену све више преовладава немачки као главни језик
општења. Наши испитаници су тога свесни, а свесни су и своје личне
немоћи, јер без помоћи матичне државе и одговарајућег наставног програма за дијаспору не могу да зауставе убрзани процес замене језика29.
Тако долазимо до фактора институционалне подршке, који у овом тренутку у нашој испитаној етнолинвистичкој заједници не постоји30.
Колоплет ових наведених фактора доводи до тога да немачки језик
постаје доминантан језик у овој билингвалној етнолингвистичког заједници, а српски језик бива гурнут у други план. На основу социолингвистичких и лингвистичких показатеља, добијених спроведеном анализом,
наша истраживана етнолингвистичка заједница се као целина налазила
у 3. фази процеса замене језика. У овој фази се прва генерација радних
миграната повлачи и постепено нестаје, а однос снага језика у интер- и
интрагенерацијској комуникацији је промењен – немачки језик постаје
главни језик општења. Док је језик интрагенерацијске комуникације
прве генерације радних миграната и интергенерацијске комуникације
прве и друге генерације радних миграната искључиво српски31, дотле у
интрагенерацијској комуникацији друге генерације радних миграната
почиње уопштено гледано да преовладава немачки језик32. У комуни-
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кацији између прве/друге генерације са трећом генерацијом радних
миграната доминира немачки језик, са честим прекључивањем кодова,
лексичким и граматичким трансференцијама које су већ обележје новог,
дијаспоралног језика. Трећа генерација радних миграната сада српски
језик усваја углавном преко немачког језика и усваја га у знатно промењеном облику од језика са којим је прва генерација радних миграната
отишла у миграцију. У литератури (Filipović, 1986) се трећа генерација
сматра оном генерацијом у којој је наступила замена језика. Код нас ова
генерација представља пресудан, боље рећи амбивалентан, фактор у
погледу очувања/замене језика.

Закључак
Према социолингвистичким и лингвистичким показатељима
добијених спроведеном анализом произилази да се испитани постотак
етнолингвистичке заједнице Срба у Инголштату налазио у трећој фази
процеса замене језика. Ипак, уколико погледамо инивидуалне представнике заједнице, закључујемо да се распон овог процеса креће од фазе 3
па све до фазе 5б. У погледу процеса замене/очувања српског језика у
нашем испитаном узорку издвојили су се следећи фактори: генерацијска
припадност (начин усвајања језика, обављања секундарне социјализацијe, степен образовања, контакти са матицом) затим фактор полне при�падности (склапање ендогамних/егзогамних бракова), фактор друштвеног успеха у земљи пријема, став родитеља према матерњем језику и
институционална подршка. Према нашем мишљењу, судбина српског
језика у миграцији данас је у рукама треће генерације радних миграната.
Да ли ће ова генерација бити у стању да српски (дијаспорални) језик даље
преноси зависиће од сплета друштвених и личних околности. Будући да
сам процес очувања српског језика у дијаспори изискује огромна улагања енергије, труда и финансијских средстава, он остаје изван домашаја могућности појединаца и саме дијаспоре. Стога је потребно да
постоји организована, тесна, интензивна и централизована међусобна
сарадња надлежних српских институција попут министарства просвете
и министарства за дијаспору, организација и удружења Срба у Немачкој, немачких надлежних институција као и научних институција једне
и друге земље. Њихово заједничко залагање извршиће позитиван утицај на личне животне околности треће генерације радних миграната у
смислу очувања српског језика у немачкој дијаспори.
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Summary
The aim of this paper is to present the situation of the Serbian diaspora language in the
context of the process of a language shift and to present an overview of the current phase of the
language shift process in which the ethnolinguistic community of Serbs in the Bavarian city
of Ingolstadt was located at the time of the research. In the paper, we also look at theoretical
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THE COMPOUNDS AND BLENDS
IN BRAND NAMES OF BABY PRODUCTS3
Various word-building mechanisms are employed in the field of
advertising and brand naming. This paper aims at describing several
characteristics of compounding and blending in brand names of baby
products. Both of these morphological processes can be utilized in creative and innovative ways to make a product’s name memorable and
suggestive. Our analysis focuses on the structural, graphological and
lexico-semantic features of 150 target names of baby products obtained
through Internet search, pertaining to three categories: milk formulas, baby cereals and diapers. The results show that compounding and
blending contribute to the distinctive character of baby products, serving different functions and evoking different associations.
Keywords: brand names, compounding, blending, structural features, orthographic features, semantic features, English
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1. INTRODUCTORY REMARKS
In a world suffused by commercial products, a brand name represents the
crucial element of a successful business and the most significant aspect of its
identity. It serves to identify a product, impart meaning and imply qualities
(Rivkin and Sutherland 2004). The combination of these functions makes
commercial names linguistically rich and, hence, attractive for analyses.
There are many aspects to be considered when a product is to be named,
such as legal issues, marketing goals and linguistic devices available for achieving the most positive effects on customers. One of the most important requirements for a brand name is to be memorable. Also, it should be short and brief
yet capable of representing both the company and the product. Additionally,
the name must not be offensive and should be easy to pronounce and spell in
an international trade setting (Stockwell and Minkova 2001). Therefore, many
companies choose English words when naming their products because English has become an international lingua franca. Language universals should
be taken into consideration as well if products are to be placed on the international market (Lowrey et al. 2013). For instance, many languages do not have
syllables with consonant clusters so it is generally advised that brand names
1 jelena.jeremic@filum.kg.ac.rs
2 jelena.josijevic@filum.kg.ac.rs
3 This paper was written as part of the project Brands in literature, language and culture (Fil
1819) funded by the Faculty of Philology and Arts.
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should not possess such phonetic structures as potential customers in various
parts of the world might have difficulties in pronouncing them. In addition
to brand names’ ability to be easily encoded, retained and retrieved from the
memory, Robertson (1992: 62) states that names should “support and enhance
the planned strategic positioning or image” that a company desires for its
products. All these demands make brand naming an extremely challenging
task. Hence, the creators of brand names must make use of the available phonological and morphological devices in innovative and artful ways.
The aim of this paper is to analyze brand names of baby products because
the global baby product market has been steadily expanding due to rapid
urbanization and changing lifestyles, especially in developing countries, that
demand convenience-oriented items. Baby cosmetics and toiletries appear
to be the largest growing segment, closely followed by baby food.4 Although
various word-formation processes are employed in product naming practices, compounding and blending have been found to be particularly prominent (cf. Leech 1966, Thurner 1993), so we intend to focus on the structural,
orthographic and lexico-semantic aspects of compounds and blends in brand
names of baby products. But first, let us present the key features of compounds
and blends, and briefly discuss the findings of several recent studies on brand
names and trademarks in English.

2. A REVIEW OF THE RELEVANT LITERATURE
Besides derivation and conversion, compounding represents one of the three
principal word-formation mechanisms in English. A compound can loosely be
defined as a combination of two (or more) lexemes (Bauer 2003, Plag et al. 2015).
Most frequently, new nouns and adjectives are formed in this way. Speaking of
the structural patterns of compounds, the following have been observed, inter
alia, with N + N being the most productive (Lieber 2005, Mair 2015):
noun + noun: bookworm, life insurance
noun + adjective: sea-sick, error-free
adjective + noun: oddball, dark horse
verb + noun: pickpocket, paywall
adjective + adjective: bitter-sweet, icy-hot verb + verb: must-have, stir-fry

As is evident from the aforementioned examples, the orthography of English compounds exhibits variability: they can be spelled as one word (i.e. solid
spelling), separately (i.e. spaced spelling), or with a hyphen (i.e. hyphenated
spelling). Generally speaking, the right-hand element, the head of the compound, is semantically and grammatically more important than the left-hand
element, the modifier. It contributes the main information about the meaning
of a compound as well as its grammatical properties (e.g. plurality, countability, word class). Another distinguishing feature of compounds is their stress,
especially in the case of nominal compounds. Whereas syntactic phrases tend
to be stressed on the final element, compounds are regularly stressed on the
first element (compare blackboard and black board). However, there are sets
of compounds which do not conform to this rule (for example, those whose
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first element indicates a location or material, e.g. Boston marathon, silk tie;
Plag 2003: 138). A more reliable test for identifying compounds is checking
whether a modifying word can be inserted between the two lexemes (Lieber
2010: 43). In the case of orange juice, we cannot insert a modifier tasty between
orange and juice so the sequence of two lexemes is a compound.
In an attempt to promote the distinctiveness of a product, the language of
advertising can bend the established rules, alter spelling conventions and invent
new forms. Nominal compounds have, thus, been known to have transformed
into adjectives (e.g. economy-size, top-quality) that later became accepted in
everyday use (Kannan & Tyagi 2013). According to Leech (1966: 138), adjectival
compounds represent one of the most prominent features of advertising. As he
put it, they can add an emotively slanted description or specify the referential
domain of the accompanying noun (e.g. baby-soft skin, fingerlickin’ rib flavor,
sun-dried tomato basil). In product names, compounding has been proved to
be a particularly useful device as it can summarize the key features of a product. Recursiveness enables the creation of rather long, descriptive brand names,
such as gentle peeling foot mask or whole peeled plum tomatoes.
On the other hand, to this day, the status of blending remains a matter of
controversy in morphological literature given that it verges on compounding
(i.e. addition of material) and clipping (i.e. subtraction of material). Nevertheless, many linguists agree that it is a process which involves the creation
of a new word, a portmanteau, by combining two (or possibly three or more)
words and deleting material from one or both of the contributory words
(Adams 2001, Bauer et al. 2015). Newly formed words commonly consist of
the first part of one word and the last part of another (Plag 2003, Miller 2004).5
The parts, also known as splinters, may overlap phonologically and/or graphologically (e.g. dolfan ← dolphin + fan, mattergy ← matter + energy).6 By analyzing more than 1,018 blends, Reischer (cited in Bauer et al. 2015: 459) found
nouns to be, by far, the most frequently occurring word class (e.g. botel ← boat
+ hotel, charactoon ← character + cartoon), followed by adjectives (e.g. ginormous ← gigantic + enormous, bodacious ← bold + audacious) and verbs (e.g.
chillax ← chill + relax, suspose ← suspect + suppose). The four most frequent
combinations of source words in blends were noun + noun, adjective + noun,
adjective + adjective, and, finally, verb + verb.
Unlike compounding, blending is considered to be one of the minor
word-formation processes in English. Nevertheless, it is fairly productive
in popular press, advertising, product naming and playful language (Lieber
2010). According to Adams (2001: 140), blends are frequently used as attention
grabbers in newspaper headlines, for instance ‘Frankenwords: They’re alive!
5 There are exceptions to the rule, though. Consider the blending of the initial parts of source
words in moped (motor + pedal) or the insertion of one word in the middle of another in
a-Tom-inable (Tom + abominable). The latter can be tracked to 1966 and the title of the episode
of the Tom and Jerry animated cartoon series ‘The a-Tom-inable Snowman’. Many more possibilities of creating a blend have been described in the relevant literature (cf. Mattiello 2013).
6 The examples were excerpted from the Portmanteau Dictionary (Thurner 1993).
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But for how long?’7 The same holds for the language of advertising – blends
are coined with the aim of attracting attention of potential customers and
emphasizing the qualities of a particular product. Consider these two advertising slogans for Mercedes Benz and Toyota which highlight the attractiveness and longevity of the cars in question: ‘Fabuattractive. The E-Class Coupé.
It deserves a whole language.’; ‘Longergevity. Legendary built quality. It’s part
of every Toyota.’ (Vörös 2010). In product naming practices, blending is often
used due to its suggestiveness – by combining two (or more) words into a compact name, a product is positioned on the market as unique and easily identifiable since its nature or purpose is relatively transparent. Schwarzkopf’s new
hair styling products have thus been named Volumaniac (volume + maniac)
and Mess-merizing (mess + mesmerizing).
The fact that the coiner of a new blend can take as much or as little from
each source word (Bauer 1983) makes blending a particularly suitable vehicle for creativity, inventiveness and wordplay. We might say that it reflects
the spirit of the times and current trends in business, popular culture and
everyday life (e.g. Brexit ← Britain + exit, Kimye ← Kim + Kanye, sexting ← sex
+ texting). This morphological process seems to have been gaining momentum over the last fifty years or so (cf. Bryant 1974, Lehrer 2007, Lalić-Krstin
& Silaški 2018) and is likely to continue to do so in an era characterized by
rapid technological development, the global dominance of the Internet, and
the ever-increasing opportunities for communication.
A recent study of the top 500 global brand names (Arora et al. 2015) has
revealed an extensive use of the promoter’s name and place of origin, as well
as compounds, abbreviations and blends. Its results lend support to the idea
that compounding and blending play an important role in the brand naming
process. Our research aims to contribute to the growing body of literature on
brand naming by examining the structural, orthographic and lexico-semantic
properties of compounds and blends in brand names of baby products.

3. METHODOLOGY
The corpus of 160 brand names of baby products was collected through
Internet search by using the following key words: milk formulas, baby cereals
and diapers. Given that the Google search engine offers a number of hits,
we perused the first few pages of results. Having obtained an approximately
equal number of brand names across the three target categories (N=50), we
proceeded to analyze their features.
Brand names can be perceived as modifiers of common nouns, given that
they typically consist of a core name followed by a generic description, e.g.
Play-Doh modeling compound or Pringles potato crisps. Researching along
the lines pursued by others (cf. Rivkin & Sutherland 2004, Danesi 2008), we
disregarded the syntactic aspect (such as the arrangement of the common
noun and the core name, for example) in our analysis.
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As we have already mentioned, several linguists have pointed out that compounds and blends are quite frequent in brand names (Leech 1966, Panić 2004,
Arora et al. 2015) probably because they can vividly express complex ideas in a
compact form (Benczes 2009).This is important in advertising discourse, especially in brand names, as a demonstration of the principle of economy.
Our analysis has revealed that compounds and blends found in the brand
names of baby products abound with peculiar structural, orthographic and
lexico-semantic features, not frequently found in general language. These features and their potential discursive functions are discussed below.

4.1. The structural features
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4. FINDINGS AND DISCUSSION

Compounds in the brand names of baby products appear in a variety of
forms, as described in the linguistic literature:
1) Open/spaced compounds: e.g. Baby Fuel, Love Child, Rice pops, Sunshine
orange
2)

Hyphenated compounds: e.g. Bio-bebe, Prep-up, lp-fruity, L-free, Hi-Q

Closed/Solid compounds: e.g. Babymeal, Cottontails, Grainylac, Softmate
The majority of compounds are nouns with a noun + noun internal
structure. More interestingly, a number of less productive patterns of
compounding (Lieber 2005) have been detected in the corpus material:
3)

N + ADJ: baby-dry, action fit, comfort dry
ADJ + ADJ: cosifit, cumfy dry, dry fit, tender-fit, easyfit
ADV+ ADJ: betterdry
V + PARTICLE: slip on, pull-ups, backups
ADJ + V: dryprotect
ADJ + PARTICLE: easy ups
The internal structure of these compounds should be examined in more
detail given that the combinations of constituents appear to be rather peculiar. Namely, adjectives in noun phrases in English typically occur before
nouns (e.g. dry baby) whereas compounds in brand names frequently contain
noun + adjective internal structure (baby-dry). In other words, adjectives
are postpositioned. The same applies to action fit, a condensed form of the
phrase fit for action, and comfort dry. Moreover, adjective + adjective compounds (cosifit, cumfy dry, dry fit, easyfit) can also be interpreted as condensed
forms of adjective + and + adjective phrase structures. Also, the structure
adverb + adjective (betterdry) stands out because the expected synthetic
comparative (drier) has been replaced with the form that closely resembles the
analytic variant (more dry). The adverb better is used in comparative constructions with past participles in both the verbal (He was better informed) and the
adjectival domain (Only better equipped hikers can reach the mountain top). It
is never used with prototypical adjectives (*He is better dry/smart/intelligent,
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etc.).8 In line with the low productivity of compounds containing verbs (Lieber
2005: 378), we noticed a single, rather unusual combination of an adjective and
a verb, dryprotect. Moreover, three verb + particle combinations have been
found, nominalized formations also known as converted compounds, whose
phrasal character is obvious (e.g. slip on, pull-ups, backups). It is worth noting
that prep up (a clipping of the verb prepare + up, converted into prep-up) is not
mentioned in any of the major English dictionaries. Nevertheless, its informal
use has been registered in the Corpus of Global Web-based English (GloWbE)
and the iWeb corpus so we hypothesize that prep up is currently used as a
near-synonym to prepare, possibly emphasizing the completion of the action
(cf. Glođović 2016). Also, we noted a novel combination adjective + particle, easy ups, that does not belong to the inventory of compounding patterns
in English (Plag 2003: 143). The creators of this brand name were obviously
striving to highlight the fact that the training pants were easy to pull up. In
addition to condensation, the principle of economy is also manifested in compounds which contain letters as abbreviated forms, e.g. L-free, lp-fruity, and
D-care where L stands for lactose, lp for low protein and D for a diaper or disposable. Interestingly, our corpus of baby formula names includes a (clipped)
compound whose elements might be considered informal. Morphologically
speaking, Hi-Q consists of two elements: the word hi (homophonous with
high) and the letter Q (an abbreviation for quality). This sort of wordplay has
been noted on an international level, often referring to modern technology
(e.g. HIQ robotina, Hi-Q Electronics, hiq consulting, Hi-Q Academy). Accordingly, we can conclude that the compound is on its way to becoming widely
used as a referent of the most advanced technology in any branch. As opposed
to the aforementioned tendency of conciseness, in wee wee dry we can see
compounding within compounding (a reduplicative compound functioning
as an adverb).9 Other examples of reduplications (full or partial) in the corpus
material include wakeywakey, (Baby) Mum-Mum, Yum Yum, nighty night and
booboo (pants).
Blends are less frequent than compounds in our sample of brand names.
In a prototypical blend, two splinters are fused together, the initial part of one
word and the final part of another. Our data indicate that more often than
not a splinter is merged with a whole word. Even though Fandrych (2008)
mentions that blends can incorporate entire unshortened words, usually with
overlap, our results only partially support her claim. Consider the following
brand names:

Ceregrow ← cereal + grow		
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Brightamin ← bright + vitamin

8 Prototypical (central or lexical) adjectives, as opposed to non-prototypical (peripheral or
functional) ones, are adjectives which convey properties that are gradable (i.e. they can take
synthetic or analytic comparative and superlative forms or degree modifiers such as very or
rather), and can be used both attributively and predicatively (Quirk et al. 1985, Baker 2003,
Dixon 2004, Huddleston and Pullum 2007, Lehmann 2018).
9 Many discussions of English word-formation include reduplicative constructions as compounds (cf. Marchand 1969, Adams 2001) so we decided to include them in the corpus analysis.
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The constituents overlap phonologically and/or graphologically only in
gentlease, brightamin and ecoriginals. According to Mattiello (2013: 123), nonoverlapping blends, found in the majority of our examples, are less preferred
than the overlapping ones because they render reconstruction of the source
words more difficult. But, if we examine the aforementioned non-overlapping
blends, we will see that the unshortened form of some of the source words
can actually contribute to semantic transparency of the blends (e.g. ceregrow,
flexicare, freshkins, infasoy) because it reveals the key attributes of the
product in question. As Lehrer’s (1996) psychological tests have shown, the
more material from the source words is present, the easier it is to identify the
meaning of the blend.
The initial element of the blends in brand names frequently represents
the name of the company (the only exception being NaturNes and BabyNes in
which the splinter Nes < Nestlé occupies the final position in the blend), e.g.:10
AppeKidz ← Appeton + Kidz11		
Dugro ← Dumex + grow		
		
Milumeal ←Milupa + meal		
Dupro ← Dumex +
professional					
Nestum ← Nestlé + granum
(or -um)
Nestogen ← Nestlé + -o- + genus (or -gen)		
Nutrifant ← Nutricia + infant		
Kendamil ← Kendal + mil12
This marketing strategy is employed in an attempt to promote the quality
of the product by relying on the well-established reputation of the company.
For instance, parents who are satisfied with baby formulas Dupro and Milumil
are more likely to opt for Dugro and Milupino baby cereals when their children
start eating solids. The recognition of the company names Dumex and Milupa
in their products serves to evoke positive associations and helps build brand
loyalty. As the aforementioned example show, one of the world’s largest
corporations, Nestlé, often relies on the use of splinters Nes- and Nest- in the
names of its products.

10 Some compounds also feature the company name or the surname of the company’s founder
(e.g. Danalac, Frisolac, Medolac).
11 Note the non-standard spelling of the plural suffix -s in kidz (also mentioned as a feature of
Netspeak in Crystal 2006: 93).
12 The origin of the formant mil will be discussed in section 4.3.
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Freshkins ← fresh + napkins		
Infacare ← infant + care
Babyganics ← baby + organic(s)		
Gentlease ← gentle + ease
Easum ← easy + granum
(or -um)
Natalplex ← natal + complex
Infasoy ← infant + soy			
Flexicare ← flexible + care
Cerevita ← cereals + vita			
Ecoriginals ← eco- + originals
Cereoland ← cereals + -o- + land		
Orgababy ← organic + baby
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4.2. The orthographic features
Some compounds resemble closed compounds in that they represent
combinations of two meaningful roots spelled as one word. On the other hand,
they also resemble hyphenated compounds because a boundary between the
two morphological elements has been marked with various orthographic/
graphological devices (instead of a hyphen), such as:

1)

a capital letter: e.g. BetterDry, EasyLove

a change in font color: e.g. bebiluck, HAPPYBELLIES

2)

3)

a change in font color and style: e.g. Cosifit

4)

a capital letter and font color change: e.g. BabyBackups,

HeartyBits

5)
a change from or to capital letters: (coupled here with a
change in font color): e.g. HappyTOT, HappyBABY

Bicapitalization, that is the combination of two words in which the second
word is capitalized, has heretofore been mentioned as a distinctive feature of
Internet graphology (Crystal 2006: 93). Our research shows that this phenomenon is widespread in brand naming too. Moreover, different fonts, colors and
letter sizes, allow manufacturers to make product names eye-catching and visually appealing. Letters can even change color, within a single element or bottom-up or be shaped like a heart, a flower, baby foot, etc. (see EasyLove, diaper
genie, BetterDry and BabySteps). Similar techniques are also used in open compounds to emphasize the contrast between the two elements of a compound:13
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13 NANNY care uses the interplay between capital letters in the first element and small letters
in the second element. In Baby Natura, besides bicapitalization, there is also a difference in
font color of the two elements. In diaper genie, the two elements differ in font size and color.
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As can be seen in these examples, this arrangement of compound elements is frequently supported by all the techniques discussed above. For
instance, the compound Hero Baby combines all the techniques by employing
a capital letter and alternations in font size, color and style.14 All these variations help construct the visual identity of the products, making them distinctive and eye-catching.
Blends found in the brand names of baby products differ from compounds
in that there is rarely a tendency to mark the boundary between the elements
they consist of. Only in three cases has the boundary been emphasized (with a
capital letter in AppeKidz and different font colors in PURAMINO and infacare):
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NANNY care, diaper genie and Hero Baby illustrate another way of
creating contrast or division between the elements of open compounds –
purposefully positioning the two elements one on top of the other:

As noted above, non-overlapping blends diminish recoverability of source
words, so these graphological techniques might improve it.

4.3.The lexico-semantic features
Brand names of baby diapers and, to a certain extent, of baby cereals
have the tendency to be informal or childish, adding a note of playfulness and
distinctiveness to the products, e.g.:
OverNites
Cutie pants
Cumfy dry
Wee Wee Dry

wakeywakey
Nighty night
Andy Pandy
UnderJams

Yummy tummy		
Happybellies		
breakfast buddies

Kiddicare
baby brekkie
Booboo pants

Buddy, cumfy (non-standard spelling of comfy), belly, nite as well as
booboo, wakeywakey, wee wee and night(y) night represent lexical items
typically associated with informal and childish language use.15 (Pampers)
UnderJams16 is a combination of the preposition under and the informal word
14 Moreover, in Baby Steps and Baby Mum-Mum the boundary between the elements is additionally marked with the initial capital letter of the second elements while in RICE pops the
first element is written in capital letters and the second in small letters. In Cumfy Dry both
elements are capitalized and differ in color (note that the additional description XtraCare,
also given in the compound form that involves bicapitalization and non-standard spelling
(extra → xtra).
15 See entries in the online versions of the Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.
com/), the Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/), or the Macmillan
Dictionary (https://www.macmillandictionary.com/).
16 The word underjams is not attested in the online versions of the aforementioned dictionaries. Its semantic association to underwear is emphasized in the accompanying phrase on
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jams (originally pajamas). The newly coined compound, which merges two
meanings (i.e. underwear and pajamas), purposely evades any association
with diapers, so it can be considered a euphemism. Also, the diminutive suffix
-ie/-y, present in tummy, kiddy, brekkie or cutie, commonly occurs in children’s
language, combined with nouns or names (e.g. Andy Pandy).
On the other hand, it is not always in a company’s best interest to use
informal language as a way of bonding with customers. Baby formulas testify
to this. The analysis of baby formula packaging discourse has recently shown
that companies strive to impress potential buyers by using quasi-medical or
scientific discourse (Josijević & Danilović Jeremić 2019). These attempts are
also reflected in the brand names of baby products. Namely, many compounds
and blends contain words of Latin origin. The Latin lac(tation) prevails as the
critical element of their morphological structure, e.g.:
Bebelac ← bebe + lac >bebe (‘baby’ in the Romance languages);
Vitalac ← vita + lac > vita (Latin,‘life’);
Enfalac ← enfant + lac > enfant (French, ‘infant’);
Fortilac ← forte + lac > forte (Latin,‘fortis’);
Ninolac ← nino + lac > niño (Spanish, ‘a boy or a child’; often spelled as nino);
Novalac ← nova + lac > nova, novus (Latin, ‘new’);
Similac ← similar + lac > similis (Latin, ‘resembling’)
In some product names lac has been replaced with mil, which is etymologically related to the Proto-Germanic root form for milk (compare Milch in
German, miluk in Old Saxon, milc in Anglian, miluh in Old High German,
and miluks in Gothic).17 It is worth noting that some milk formula brands, not
necessarily produced by the same manufacturer, exploit both of these possibilities, e.g. Enfamil/Enfalac, Fortimil/Fortilac, Neomil/Neolac, Novamil/Novalac,
Medomil/Medolac. The Latin mil appears in both compounds and blends, e.g.
Biomil (bio- + mil), Medomil (Medo + mil), Promil (professional + mil). Even
then, Latin is often present in the first element because its use evokes strong
associations to medical discourse (e.g. Aptamil ← apta + mil where apta, aptus
is a Latin word meaning apt, suitable). Another reason for such frequent use of
Latin might lie in the fact that numerous Latin words (e.g. natura, vita, novus/
nova) have entered European languages over the course of time, and, due to
their similarity in form and function, gained the status of internationalisms.18
They are comprehensible without translation so their inclusion in product
names might enable product placement on a global scale. This argument could
be extended to initial combining forms and word roots of Latin or Greek origin, such as bio-, ne(o)-, nutri-, nata- or pedi-(e.g. Bioshine, NeoPro, NutriStart,
PediaSure).19 Not surprisingly, amid so many mils and lacs, a single milk for-
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the product itself: UnderJams, bedtime underwear with Pampers Leak Protection.
17 Source: https://www.etymonline.com/.
18 According to Braun (1989), French, German and English share an inventory of 3,500 lexical
items which could be regarded as identical or similar.
19 Examples from our corpus, babybio and Brightamin Bio, indicate that bio- is now being
used not only as a final combining form but also as a free morpheme.
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mula brand name features the word milk (Nutrimilk). Many names of milk formulas are less suggestive in terms of product type or function (e.g. AppeKidz,
Dupro, Bioshine, Fulljoy, TrueOriginal or Gentlease). Furthermore, Lactogen
(lactose + gene) and lactodex (lactose + deoxy) appear to be quasi-biological or
medical terms evoking associations to lactose but would probably sooner be
associated with pharmacological products than baby formulas.20 Partial product identification is present in Babybio, Infacare, Infasoy and Natalplex, which
identify the products as intended for babies, and in Nutrifant and NutraCare,
which make reference to nutrition. These baby formula names comply with
the tendency of using internationalisms of Latin and Greek origin. Although
the presence of mil and lac in many products might suggest a lack of originality, creativity and uniqueness, the benefits of their presence make up for these
deficiencies. The infant formula market abounds in them so their function can
easily be grasped by an average customer.
Last but not least, it is worth mentioning that some producers might be
adding a ludic component to the practice of milk formula naming. Kiwicare
and Kiwilac make use of an informal word for the residents of New Zealand
whereas OzCare can be said to function on two levels – Australia is informally
referred to as Oz but Oz is also the name of the magical, mythical world of L.
Frank Baum’s novel The Wonderful Wizard of Oz.

5. CONCLUDING REMARKS
Brand names are powerful marketing devices. They can contribute to
a product’s commercial success and promote effective communication with
customers. This is particularly important in the days when the world is turning into a global village due to a rapid development of information technology.
Bearing in mind the scarcity of research pertaining to morphological properties of brand names, we aimed to explore how compounding and blending, as
prominent word-formation processes, can contribute to the marketing potential of baby products.
Our analysis has shown that both compounds and blends exhibit several
interesting features. In addition to closed, open and hyphenated compounds
that have been fully described in the relevant literature, we noticed a class of
compounds similar to closed compounds in that they are spelled as one word
yet the boundary between the structural elements is clearly marked by means
of orthographic and/graphological devices. Bicapitalization and graphologization occur in blends as well but to a lesser degree. Also, compounds and
blends in the names of baby products have the tendency to possess informal
or childish linguistic features. This is quite noticeable in the names of diapers
and baby cereals but rarely holds for milk formulas. Compounds and blends
in the names of baby formulas often contain word roots, combining forms or
entire lexemes borrowed from Latin or Greek. Besides making baby formula
names unique and memorable on a global scale, Graeco-Latin elements have a
20 The same applies to Puramino (pure amino-acids).
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two-fold function – they facilitate communication and lend an air of scientific
research and discovery to the products.
Our small-scale investigation has purposely focused on compounding
and blending in the names of baby products. A larger and more representative corpus, encompassing a wider range of products, might provide valuable insights into new tendencies in brand naming and advertising. A cursory
glance at Magnif ’eyes, GoGurt, Cheez-it, Lunchables or Kybrow, gives us reason to believe that this field of research is quite fruitful.
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Јелена Р. Даниловић Јеремић
Јелена М. Јосијевић

СЛОЖЕНИЦЕ И СЛИВЕНИЦЕ У НАЗИВИМА ПРОИЗВОДА
ЗА БЕБЕ
Резиме
У рекламном дискурсу и у називима брендова користе се разноврсна творбена
средства. Овај рад има за циљ да опише неколике одлике два творбена поступка
у називима производа за бебе – слагања и сливања. И слагање и сливање могу на
иновативан и креативан начин да учине да име производа буде упамтљиво и сугестивно.
У овом раду анализирају се структурална, графолошка и лексичко-семантичка својства
150 производа за бебе до којих смо дошли претрагом интернета. Производи обухватају
три категорије: млечне формуле, почетне житне кашице и пелене. Резултати анализе
указују да слагање и сливање доприносе јединственом карактеру производа за бебе, те
да служе различитим функцијама и побуђују различите асоцијације.
Kључне речи: називи брендова, слагање, сливање, структуралнe одлике, ортографске
одлике, семантичке одлике, енглески језик
Примљен: 15. јануар 2019. године
Прихваћен: 6. децембар 2019. године
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Оригинални научни рад
81'1
811.111'373.612.2
811.163.41'373.612.2

МЕТАФОРИЧКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
ПРЕБИВАЛИШТА ЗАСНОВАНА
НА ИЗВОРНОМ ДОМЕНУ МАШИНЕ
У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
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Татјана С. Грујић1
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Катедра за англистику

У овом раду представљају се резултати испитивања метафоричке концептуализације пребивалишта засноване на изворном
домену машине у енглеском и српском језику. За њено испитивање коришћен је теоријски оквир когнитивне лингвистике. У
истраживању је примењена теорија појмовне метафоре како би
се анализирало на који начин одабрани скуп лексема енглеског и
српског језика које припадају конкретном домену машине проширује значење на домен пребивалишта. Поред језичких манифестација метафоре пребивалиште је машина/механизам и њених додатних пресликавања, у раду се разматра и њена идеолошка позадина. Служећи се критичком анализом метафоре, анализирали
смо какав поглед на свет се афирмише, односно намеће када се
за поимање домена пребивалиште користи изворни домен машине.
Кључне речи: појмовна метафора, изворни домен машина,
циљни домен пребивалиште, енглески језик, српски језик

1. УВОД
1.1. Когнитивна лингвистика и теорија појмовне метафоре
Заједничко за све струје когнитивне лингвистике јесте да језик
виде као „средство помоћу кога се информације организују, обрађују
и преносе” (Geeraerts & Cuyckens 2007: 4). Другим речима, овај теоретски правац усредсређен је на когнитивну функцију језика. Сматрајући
да језик одражава мисао, когнитивни лингвисти – проучавајући његов
систем, структуру и функције – заправо покушавају да открију обрасце
поимања (Evans & Green 2006: 5). Овакав приступ заснива се на претпоставци да наша интеракција са спољним светом није непосредна, него
посредна, и да улогу посредника играју структуре формиране у људском
уму. Језик је, дакле, за когнитивну лингвистику саставни део људске когниције и тек један од одраза општих когнитивних процеса, а не изоловани систем. Он је утемељен у људском животном искуству и као такав
одражава човеково виђење и разумевање како просторног и телесног,
1 tatjanagrujic@yahoo.com
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тако и друштвеног света. На језик се стога гледа као на „репозиториј
знања о свету” (Geeraerts & Cuyckens 2007: 5), у коме се на смислен начин
похрањују сва наша претходна искуства и помоћу кога тумачимо нова.
Метафоричност језика, дакле, резултат је и одраз метафоричности мишљења: о држави, на пример, говоримо као о машини зато што о њој и
мислимо као о машини, тврде когнитивни лингвисти.
Метафора је, према теорији појмовне метафоре (Lakoff & Johnson
2003 [1980], Lakoff 1993, Kövecses 2010: x), свеприсутно својство свакодневног говора, што је заправо само одраз њене свеприсутности и неизбежности у људском мишљењу. Појмовне метафоре су, дакле, пресликавања
између појмовних домена која структурирају наше расуђивање, искуство и свакодневни језик (Lakoff & Johnson 1980). Под појмовном метафором подразумева се поимање једног појмовног домена помоћу другог.
У питању је, дакле, ментална активност која омогућава људима да „појме
себе и свет око себе путем појмовног пресликавања знања са домена
на домен” (Gibbs 1994: 207). Под доменом се подразумева „кохерентно
поље концептуализације на основу које се карактеришу семантичке
јединице” (Langacker 1987: 488). Домени који се поимају означавају се као
циљни, док се домени помоћу којих се поима називају изворним. Шта је
својствено једнима, а шта другима?
Изворни домени типично припадају свету конкретног и јасно су
оцртани, док су циљни домени претежно апстрактни и немају јасну
структуру. Типично, показују истраживања, као изворни домени
користе се: људско тело, болест и здравље, животињски и биљни свет,
грађевине, алати и машине, спортови и игре, новац и економске трансакције, храна и кување, хладноћа и топлота, светлост и тама, силе,
кретање и смер (Kövecses 2010 [2002]). Они човеку служе за поимање
апстрактних и дифузних домена који немају јасне границе, а међу којима
су, по Кевечешу (Ibid.), најчешћи мишљење, друштво и нација, привреда,
политика, комуникација, међуљудски односи, емоције, морал, време,
живот и смрт, религија, те догађаји и радње. Овај мисаони процес има
свој одраз у језику: метафорички изрази сматрају се његовом језичком
манифестацијом. На пример, исказ Ми смо држава у ремонту реализација је метафоре држава је машина, помоћу које се учинковито и складно
вршење власти поима као ефикасан машински рад, обезбеђење склада
одговара одржавању машине, док се промене у начину вршења власти
пресликавају на ремонт, или поправку. На тај начин метафорично се
осветљава један аспект циљног домена. Но, циљни домен је увек далеко
сложенији од слике која настаје оваквим осветљавањем. Из тога следи да
се метафором скривају неки други његови аспекти, односно да се метафором намеће одређени поглед на свет.
Аналитичарима које занима проблем погледа на свет који се промовише одређеном метафором у помоћ прискаче критичка анализа
метафоре, за коју се може рећи да допуњује теорију појмовне метафоре.
У овом приступу, који обједињава лингвистичку анализу и социолошке
увиде, испитују се подлежни разлози одговорни за избор метафоре
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1.2. Претходна истраживања и методологија предметног
истраживања
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у дискурсу. Зашто баш метафора, а не неко друго језичко средство?
Зашто се у одређеном типу дискурса говорник одлучује за једну, а не
неку другу (такође могућу) метафору? На ова и слична питања критичка
анализа метафоре тражи одговоре узимајући у обзир „комуникационе
циљеве говорника у контексту датог дискурса” (Charteris-Black 2004:
247). Oваква и слична истраживања теже да проникну у подлежну идеолошку основу текста, да расветле однос моћи и дискурса, родне улоге
или расне предрасуде, односно начин на који језик исказује и легитимише друштвену неједнакост.

Ранији осврти на метафору машине (Lakoff & Johnson 2003 [1980];
Lakoff 1987, Kövecses 1988; 2000; 2010 [2002]; Deignan 2005; Goatly 2007;
Đorđević 2013; Grujić 2014; Grujić & Danilović Jeremić 2017, Grujić 2018)
показали су да је ова метафора честа у оба анализирана језика, што је сасвим очекивано ако се узме у обзир когнитивнолингвистичка теза о утеловљености когниције у искуству. Машине и алати су у последњих пар
стотина година постали саставни, а однедавно и доминантан део човековог живота, па је сасвим очекивано да ће и језик изразити ту промену
у свакодневном искуству. Налази који ће бити представљени у овом раду
део су далеко опсежнијег истраживања (Грујић 2018), које је обухватило
део лексикона енглеског и српског језика који садржи лексеме из изворног домена машине, код којих се очекивало проширење значења на различите циљне домене. На основу резултата анализе образаца по којима
одабране лексеме проширују значење у том раду је утврђен и пописан
скуп циљних домена који се структурирају метафором машине и описан
начин на који се они концептуализују у енглеском и српском језику, а
налази анализе енглеског и српског језика су детаљно упоређени. Другим речима, у том истраживању је исцрпно испитана мултивалентност
метафоре машине. Под мултивалентношћу подразумева се способност
једног изворног домена да служи за концептуализацију и структурирање различитих циљних домена. Коначни попис циљних домена који
се у два посматрана језика концептуализују помоћу метафоре машине
обухвата: државу, друштво, организацију, привреду, човека, животињу, природу и пребивалиште.
Домен пребивалишта сматрамо посебно важним налазом јер у
ранијим истраживањима није помињан као део спектра појмовних
домена који се структуришу метафором машине. Сматрамо да је разлог томе обим предметне анализе. Истраживање је, наиме, било засновано на примерима ексцерпираним из електронских корпуса енглеског
и српског језика. За енглески језик коришћен је електронски корпус
BNC (The British National Corpus), који је, за претрагу лексеме machine,
комплементиран са корпусом COCA (Corpus of Contemporary American
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English)2. За претрагу на српском језику коришћен је Корпус савременог
српског језика 2013 Математичког факултета Универзитета у Београду.
Корпуси су претраживани за лексеме machine, machinery, mechanism,
lever(age), apparatus, cog, operate, function и efficiently. Претрага је обухватила и облике множине наведених именица, односно инфинитив,
облик садашњег и прошлог времена глагола (eнгл. present simple, past
simple tense). Корпус српског језика претраживан је за лексеме: машина,
машинерија, механизам, полуга и апарат, зупчаник, шраф и све њихове
падежне облике, за прилог ефикасно, као и за глагол функционисати у
облику презента и перфекта. Од почетног скупа, који је садржао 57669
излистаних примера на енглеском и 20777 на српском, применом МИП
процедуре групе Pragglejaz (2007), дошло се до коначног скупа исказа за
које је утврђено да садрже метафоричну употребу тражених лексема,
који је бројао 11460 примера на енглеском и 5890 примера на српском. За
сваки пример метафоричне употребе утврђен је циљни домен. Показало
се да је тек у једном делићу укупног броја анализираних примера (мање
од једне стотине) било могуће утврдити структурирање домена пребивалишта, и да је овакво метафорично проширење значења могуће забележити само за неке од посматраних лексема. Стога није ни чудно што овај
домен није раније идентификован као део опсега метафоре машине.

2. Структурирање домена пребивалишта у енглеском и
српском језику
2.1. Метафоре пребивалиште је машина и пребивалиште је механизам
и њихова додатна пресликавања
Како смо већ напоменули, анализом великог броја примера добијених претрагом корпуса енглеског и српског језика утврђено је да се метафором машине структурира и један циљни домен који није идентификован у ранијим истраживањима. Реч је о домену пребивалишта, односно
људског насеља и његових саставних делова. Показало се да се град и
село, али и кућа, зграда и стан поимају и означавају као машине.
Град се, тако, поима као велика, сложена машина, у корпусу енглеског
језика означена као machine или machine to live in, а у корпусу српског као
машина, парна машина и сат. У оквиру метафоре град је машина, функционисање града одговара раду машине (што се у корпусу енглеског језика
реализовало лексемом works), а застој, односно прекид у функционисању
је квар машине (енгл. spanner in the works; срп. укочена машина града).
Е:
1) Hugh Stretton (1978) has provided four metaphors to characterize the
city: the city as machine; as community; as a market place; and as a battle-ground.
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2 У раду су посебно обележени само примери преузети из корпуса СОСА. Сви остали
примери на енглеском језику преузети су из корпуса BNC. Сви примери за српски
језик преузети су из КССЈ.
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(. . .) just as planners now regard a town as a machine to live in.

3)

My reason is that our cities are now designed round the motor car. Allowing thousands of marchers through city streets in the middle of the day is
to throw a spanner into the works of a large and complex machine. It is an
act of public disorder in itself.
С:
Зашто су једни градови били налик на парне машине, а други на
сатове, да пародирамо Леви-Строса?

4)
5)

Људи и жене што трче крај зидова били су сасвим немоћни да
својим покретима оживе укочену машину града, застало време,
изгубљен одјек.
Ранија истраживања (Грујић 2014, Грујић 2018) су показала да се при
концептуализацији веће групе људи (нпр. читавог друштва, бирократске или привредне организације) појединац може структурисати као
машински део. У на машини заснованој концептуализацији града, међутим, становник се не поима као саставни део уређаја, већ као материјал
који се њоме обрађује. Метафором становник је производни материјал
човек се структурише као пасивни ентитет који се креће кроз машину,
а ова концептуализација реализовала се у корпусу енглеског језика
глаголом funnel и предлогом within (this…machine), а у корпусу српског
глаголима млети и премештати. Ова невесела слика чини сасвим разумљивим и поимање града као машине из пакла (infernal machine), како
је означен у примеру 8).
Е:
5) Led by Lord Pugh, the Fists would punch their way through into the city,
the treacherous city which would reconfigure itself like a machine so as to
funnel them unwittingly.
6)

Under the conditions of city life he believed it’ incontrovertible that the
children grow up into rotten adults, without virility or stamina, a weakkneed, narrow-chested, listless breed’. But within this’huge man-killing machine’ of the city he also sensed a temperamental alteration.

7)

Blake took a last look at Victorian London. An infernal machine. The cold
sweet smell of the British countryside swept over the poet.
С:
Наравно, леп је Њујорк. Волим тамо да одем на месец, два. Али, да
живим тамо, сама, у тој машини која меље људе и психички и физички (. . .) То је, стварно, јако тешко.

8)

Овде се одвијала вртоглаво брза индустријализација и урбанизација; разне „црне земље” Енглеске су биле машина за премештање
и млевење људи.
Када је у центру пажње активност која се одвија у граду онда се
он структурише метафором резултат активности становника је производ
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2)

9)
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машине.

Град се тако, са аспекта привредних активности, поима и означава као машина за прављење новца у енглеском (енгл. money machine),
односно као економска машина у српском. Кад су неки други аспекти у
питању (разонода и динамика живота) град се означава као машина за
забаву у енглеском (енгл. pre-fab party machine), а као машина намењена
производњи инерције у српском језику.
Е:
10) Hong Kong is a money machine.
11) Though Vail itself can feel like a prefab party machine, there is a town
with a growing middle class on the other side of the hangover. (СОСА)
С:
12) Није случајно што се нова стратегија развоја Беча одвија под крилатицом „Град малих дистанци”. То је симптоматично за савремену
потребу да, осим џиновских економских машина, урбана станишта,
била она велика, средња или мала, постану и места истинског људског заједништва.
13) Свакако, човек је подизао градове и обрађивао поља; али кад боље
размислимо, и то су машине намењене производњи инерције у ритму и пропорцијама који бесконачно надилазе количину организације која их одржава.
На почетку овог одељка видели смо да се град поима и означава
као машина за становање (a machine to live in). Ова концептуализација
града заправо је уопштена концептуализација куће, односно зграде као
машине какву налазимо код Ле Корбизјеа (Le Corbusier 1986 [1931]) још
почетком двадесетог века. Метафора кућа/стан/зграда је машина у корпусу енглеског језика реализовала се више пута као a machine to live in,
а у корпусу српског као машина за становање, зграда као машина и
машина за потрошњу.
Е:
14) Le Corbusier’s opinion that a house is a machine to live in is no longer
disputed; just as planners now regard a town as a machine to live in.
С:
15) Ле Корбизјеова машина за становање.
16) Дакле, више није примарна зграда као естетска целина, већ зграда
као машина.
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17) Архитекти нису свештеници, лекари, па ни апотекари. Архитектура је у комерцијалном контексту редукована на ефикасност зграда
као машина за потрошњу.
Сличну концептуализацију налазимо и кад је реч о другим функцијама простора, оним које се не тичу становања, него привредних и
неких других активности. Пољопривредно имање је, тако, у корпусу
енглеског језика означено као great machine. Метафора функционисање
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у корпусу енглеског језика се реализовала глаголском фразом left running и глаголом run down. У српском није било
потврде за овакву концептуализацију имања, али смо утврдили да се њој
слична користи за поимање јавног парка који је означен као блештећа
машина за прављење долара. У српском корпусу уочили смо и примере
где се на овај начин поима концентрациони логор, који се означава као
функционална машина и машина за истребљење.
Е:
18) Everywhere he found the same thing: elderly employees, attempting
to run things as they thought the old baron would have wanted, out of
touch with new ideas, fearful of taking any decision on their own, and
consequently stalling, allowing problems to build up. No new blood had
come into the affairs of de Chavigny for years: everywhere Edouard found
stagnation and apathy. It was as if a great machine had been left running
so long that no one had noticed, or cared, that it was running down.
С:
19) Међутим, да би се један јавни парк уопште приватизовао и претворио
у „блештећу машину” за прављење долара, потребно је да прво изађе
на лош глас, да стекне репутацију стецишта наркомана и клошара.
После демонизације парка, лако је стећи наклоност грађанства.
имања је рад машине

20) Трудили смо се да прикажемо логор као функционалну машину, која
је део једне добро организоване целине.
21) Сам Џамоња наводи да је рељеф „Јасеновачким жртвама”, настао
1967. године, да је то његово „антологијско дело”, његова „осуда фашизма који је измислио машину за истребљење, нешто најмонструозније што постоји у нашој повести” (. . .).
Кад је реч о концептуализацији града/куће заснованој на другим
врстама машина, у корпусу енглеског језика није било примера који
би потврдили њено постојање. У корпусу српског језика је уочен само
један пример који потврђује постојање концептуализације засноване
на некој другој машини – механизму. Структуриран метафором град је
механизам, велеград се у корпусу српског језика поима и означава као
урбани механизам.
С:
22) У својим резиденцијалним деловима, укључујући ту административне, школске, здравствене, тржне и сервисне објекте, Вегас је модеран и лепо сређен урбани механизам.
Дакле, домен људског пребивалишта у оба анализирана језика
структурира се метафором машине. Основно пресликавање град је
машина и кућа/стан/зграда/имање је машина потврђено је примерима и
у српском и у енглеском језику. За концептуализацију пребивалишта
засновану на другим врстама машина (механизму, машинерији, полузи
или апарату) у енглеском језику није било потврда. У српском корпусу
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нађена је потврда за постојање метафоре град је механизам, али не и за
њена евентуална додатна пресликавања.
У корпусу енглеског језика нађена је експлицитна потврда пресликавања функционисање града је рад машине. Иако ово конкретно пресликавање у српском није уочено, сматрамо да оно мора постојати, јер
је потврда на њему заснованог пресликавања сметња у функционисању
града је квар/престанак рада машине пронађена у оба посматрана језика.
На нижем нивоу општости запазили смо да се и појединачни објекти
за живот структурирају метафором кућа/стан/зграда/имање/парк/логор је
машина у оба језика, а потврда за додатно пресликавање функционисање
објекта је рад машине нађена је само у енглеском језику.
Кад је реч о концептуализацији становника градова, они се структурирају пасивно као производни материјал (становник је производни
материјал), док се резултат делатности која се одвија у граду поима као
машински производ (резултат активности становника је производ машине).
Табеларни преглед идентификованих метафора којима се структурира
овај циљни домен и њихових реализација представљамо у Табели 1.
Табела 1: Метафоре за циљни домен пребивалиште засноване на машини и
њихове лексичке реализације у корпусу
Метафора
град је машина

град је механизам
функционисање града је
рад машине

сметња у
функционисању града
је квар/престанак рада
машине
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Српски језик
немоћни да својим
покретима оживе
укочену машину града
Зашто су једни
градови били налик на
парне машине, а други на
сатове. . .
Вегас је модеран
и лепо сређен
урбани механизам.

Allowing thousands of
marchers through city
streets in the middle of the
day is to throw a spanner
into the works of a large
and complex machine.
Allowing thousands of
да својим
marchers through city
покретима оживе
streets in the middle of the укочену машину града
day is to throw a spanner
into the works of a large
and complex machine.
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резултат активности
становника је производ
машине

Hong Kong is a money machine

кућа/стан/зграда/имање
је машина

opinion that a house is
a machine to live in

функционисање куће/
стана/зграде/имања је
рад машине

everywhere Edouard
found stagnation and apathy. It was as if a great machine had been left running
so long that no one had
noticed, or cared, that it
was running down.

Али, да живим тамо,
сама, у тој машини која
меље људе и психички и
физички
разне „црне
земље” Енглеске
су биле машина за
премештање и млевење
људи
То је симптоматично
за савремену потребу
да, осим џиновских
економских машина,
урбана станишта, била
она велика, средња или
мала, постану и места
истинског људског
заједништва
Ле
Корбизјеова машина за
становање
зграда као машина
зграда као машина за
потрошњу
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становник је производни the treacherous city which
материјал
would reconfigure itself
like a machine so as to
funnel them unwittingly.
within this huge man-killing machine’ of the city

2.2. Шта метафора машине открива, а шта скрива у домену
пребивалишта?
Истраживање метафоре машине показало је да је у питању систематична метафора. Систематична метафора као скуп повезаних
међудоменских пресликавања је, као што смо већ напоменули, од
посебне важности за когнитивну лингвистику јер се сматра да одражава саму појмовну структуру, односно организацију. Метафора се
сматра систематичном када се претрагом корпуса потврди да се, поред
тражене лексеме, један или више њених колоката из изворног домена
такође употребљавају метафорично за исти циљни домен (Deignan
2005: 37). Испитивање метафоре машине дало је бројне корпусне
потврде њене систематичности: метафоричке машине се конструишу,
раде, производе, користе репроматеријал, кваре, поправљају, разликују
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по ефикасности, демонтирају, иду у старо гвожђе, без обзира на то који
циљни домен структуришу.
Претходна анализа (Грујић 2018) показала је да се у сваком од дефинисаних домена одабрани представници категорије машина користе за
поимање начина на који они, или њихови одређени аспекти, функционишу. Другим речима, фокус метафоре машине је начин обављања рада.
У том смислу потврђени су ранији налази когнитивних лингвиста да
у основи метафоричне концептуализације засноване на машини стоји
проста метафора апстрактно функционисање је физичко функционисање
(Кöveczes 2010 [2002]). Њеним даљим преносом на поједине апстрактне
домене искуства са једне стране и на различите врсте машина са друге
настаје сплет мрежа метафора којом се структурира широк спектар циљних домена. У центру сваке од ових мрежа налази се основна
метафора којом се поима циљни ентитет, а која је заснована на некој од
посматраних врста машина (на пример, пребивалиште је машина, држава
је механизам). Даљим међудоменским пресликавањима заједничко је то
што се функционисање посматраног ентитета поима као машински рад,
сметња или прекид у функционисању као квар или прекид рада машине
(а њихово евентуално превазилажење као отклањање квара, поправка
или реконструкција), а последица или резултат функционисања као
производ машинског рада. И док се код апстрактних циљних домена
лако уочава подлежна структурна сличност између метафоричног и
стварног рада (на пример држава обавља рад вршења власти, а друштво
непрекидно ради на сопственом уређењу) када је реч о конкретним појмовним доменима који се тичу човековог окружења (животиње, живе
природе, неживе природе и коначно пребивалишта) тешко је тврдити
да врше рад. Стога сматрамо да ова концептуализација није мотивисана
постојећом структурном сличношћу, већ потребом да се кретање и промена у свету који човека окружује објасни на механички начин, у складу
са духом времена. Данашња мултивалентност овог изворног домена
може се приписати чињеници да је машина послужила као податни
модел за механицистичко разумевање тела и бића у биологији и медицини, односно природног света у физици.
Корбизијеово схватање животног простора заснива се на идеји
функционалности: форма простора треба да одражава његов циљ
и намену и да прати осу свакодневне динамике (Le Corbusier 1986
[1931]). Дакле, требало је да животни простор буде одговор на људске
активности и потребе. Људско пребивалиште се, међутим, метафором
машине структурира као задато окружење које условљава понашање,
односно производи жељени одговор код појединца (Hiller 2007). На тај
начин се однос појединца са околином своди на просту реакцију особе
на физички простор. У својим даљим импликацијама ова метафора
афирмише идеју друштвеног инжењеринга – простом урбанистичком
одлуком, променом дизајна појединачне грађевине или читавог комплекса може се променити исход, односно изазвати жељено друштвено
понашање. Улоге творца и производа у на машини заснованој метафори
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града су, тако, замењене: човек није више онај који ствара град – град је
постао ентитет који обликује човека. Човек је у таквој слици пасиван
ентитет који пролази кроз машину, без икаквог утицаја на њен рад и
његов коначни производ. На такав начин драстично се умањује улога
емоција у односу човека према пребивалишту, односно његова везаност
за одређени простор, што обезбеђује већу покретљивост становништва,
која је својствена савременом свету.
Овај рад није имао за циљ да испита како се горепоменута мрежа
метафора развила и због чега се проширила баш на одређене циљне
домене. Но, сматрамо да би прихватљиво објашњење морало, као и
већина метафора, да прати след од конкретног ка апстрактном. Гоутли
(Goatly 2007: 362) предлaже један такав могућ пут настанка спектра
концептуализација заснованих на мултивалентном изворном домену
машина. Он сугерише да је коришћење овог изворног домена почетно
везано за сасвим конкретни домен људског бића. Ово је сасвим разумљиво ако се има у виду да су се све машине увек јављале уз особу која је
њима руковала. Искуствена блискост особе која рукује и предмета којим
се рукује могла би на адекватан начин објаснити мотивисаност метафоре човек је машина. Одатле се поимање могло пренети на друга жива
бића која су пореклом, грађом и понашањем слична човеку – животиње,
а са њих и на читав природни свет. У другом правцу поимање се могло
проширити на домене који се тичу читавих људских заједница, друштва,
друштвене организације и државе, да би се на крају уопштило и на друге
системе какви су привреда и пребивалиште.

3. Закључак
У овом раду смо показали на који начин се домен пребивалишта концептуализује помоћу изворног домена машине у два посматрана језика.
У овој метафоричној концептуализацији ни изблиза нису заступљене
све посматране врсте машина. Концептуализације засноване на машинерији, полузи и апарату нису забележене ни у енглеском ни у српском.
У оба посматрана језика идентификовали смо метафоре засноване на
машини као прототипичном представнику изворног домена: град је
машина, сметња у функционисању града је квар/престанак рада машине,
становник је производни материјал, резултат активности становника је производ машине и кућа/стан/зграда/имање је машина. Уз то смо уочили да се
у српском, али не и у енглеском, град поима као механизам (град је механизам). Пресликавање између рада машине и функционисања места за
живот (функционисање града/куће/стана/зграде/имања је рад машине) у
корпусу је потврђено за енглески, али не и за српски језик.
Mи смо, како смо већ напоменули, у овом истраживању утврдили
да је жижа значења, односно преовлађујућа тема метафоре машине поимање функционисања циљних домена. Овај налаз у складу је са резултатима Кевечешове анализе (Kövecses 2010) и наших претходних истраживања (Grujić 2014; Grujić & Danilović Jeremić 2017). Када сe структурирају
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метафором машине, циљни домени осветљавају се са аспекта рада који
обављају. И док се, на пример, код домена државе то огледа у вршењу
власти, а у домену друштва у његовом уређивању, у домену пребивалиште
реч је о организацији простора. Разумљиво је да се као пожељно својство
при вршењу метафоричког рада истиче ефикасност. Ипак је висока ефикасност у односу на људски рад својство које дефинише рад машине.
Друга позитивна својства која спадају у типично знање о машинама
укључују трајност и поузданост самог строја, сталност квалитета рада
и производа. Са друге стране, уобичајено је да се машине кваре, настали
кварови отклањају, дотрајали делови замењују, а застареле и ислужене
машине замењују новим. Са аспекта видљивости, сам процес који оне
обављају оку може бити доступан потпуно (када је концептуализација
заснована на механизму) или делимично (као код машине).
У овом раду испитали смо и какав је поглед на свет кроз призму машине, односно која је идеолошка функција концептуализације
засноване на овом изворном домену. За сагледавање резултата нашег
истраживања са идеолошког аспекта важнa је тенденција коју је запазио Гоутли (Goatly 2007: 111): свако доба тежи да своју савремену технологију примени као метафорички модел за биологију и физиологију,
ако не и космологију. Коришћење метафоре машине за промишљање
стварности могуће је пратити од радова Хобса, преко Адама Смита до
данашњих дана. У тако појмљеном свету и човек се морао метафорички
редефинисати прво као сатни механизам, затим као парна, а касније и
као друга, савременија машина. Ова флексибилност објашњава и зашто
савремени биолошки и психолошки теоретски модели човека виде као
систем за обраду информација. Поменуто редефинисање не односи се
само на човека-појединца, већ и на групе и људске организације различите структуре, сложености и намене, како је показала Грујић (2018).
А када се метафора машине примени на пребивалиште, оно се, како
смо већ изложили, структурише као задато окружење које директно
условљава понашање. Другим речима, између човека и околине нема
интеракције. Човеково понашање пуки је одговор на простор. Он тако
од ствараоца-градитеља постаје корисник и резултат, односно производ. На овај начин афирмише се идеја да се променом у простору може
изазвати промена у понашању која стоји у основи друштвеног инжењеринга. Однос појединца према непосредној околини постаје дистанциран и немаран. Када се појми као нешто што се може поново направити
од расположивих делова, свет који окружује човека престаје да буде
јединствен и непоновљив, а његово уништење више не представља непоправљиву штету.
До оваквих закључака не бисмо могли доћи служећи се искључиво
теоретским оквиром појмовне метафоре. Наиме, дводоменски модел
метафоре, који смо користили у овом раду, омогућио нам је да сагледамо
везе између посматраних појмовних домена. Такође је омогућио да везе
формиране на местима која се осветљавају метафоричком концептуализацијом формулишемо као појмовне метафоре. Међутим, за овај модел
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метафоре, друштвене и политичке импликације тако насталих веза
остају невидљиве. Управо тај непопуњен простор сцена је на коју ступа
критичка анализа метафоре, као један од огранака критичке анализе дискурса. Полазећи од тога да метафоре имају способност да потајно уобличавају наша уверења и ставове (а самим тим и одлуке и потезе), ми смо
критичку анализу метафоре употребили као алат који нам је омогућио
да се усредсредимо на идеолошку потку метафоре машине: на скуп идеја,
или поглед на свет, који се њом легитимишу, афирмишу или промовишу.
На тај начин смо метафору сагледали и из друштвене перспективе.
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Tatjana Grujić

METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION OF HUMAN
HABITAT BASED ON THE SOURCE DOMAIN OF MACHINE IN
ENGLISH AND SERBIAN
Summary
This paper explores how the machine source domain structures the target domain of
human habitat in English and Serbian. The author applies the Conceptual Metaphor Theory,
as defined within the theoretical framework of cognitive linguistics, to establish how human
habitat is conceptualized by means of machine metaphor in the two languages. The analysis
shows that metaphorical mappings are established between a whole range of human dwellings
(house, estate, concentration camp, town, city) and only two elements from the selected set
of various machines (namely the machine and the mechanism). Our findings confirm that
machine is used in both Serbian and English to conceptualize how a town/city/residence
operates: its proper functioning is conceptualized as efficient operation of a machine/mechanism, any disruption is perceived as a mechanical breakdown, while residents are mapped
onto raw production materials.
To explore the ideology behind the metaphors, or the world view which machine metaphor promotes, the author applies critical metaphor theory. The results suggest that machinebased conceptualization not only severs emotional bonds between humans and their environment but also deprives residents of a proactive role when it comes to making important
decisions about their immediate surroundings.
Keywords: conceptual metaphor, conceptualization of human habitat, machine metaphor, English, Serbian
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ЕТНОЦЕНТРИЗАМ И СТУДИЈЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ2

Због пораста национализма и десничарских струја, проблем
етноцентризма у свету у последње време привлачи велику пажњу
истраживача (нпр. Bennett 2009, Neuliep 2009). Када се ова теорија
стави у образовни контекст Србије, када је реч о учењу енглеског, немачког или француског језика као страног, поставља се
питање да ли се код млађих генерација више испољава интегративна оријентација или се више испољава етноцентризам, који је
у основи неспојив са интегративношћу. Нарочито је занимљива
снага једног од ова два фактора када је у питању одабир будућег
занимања, те се у овом раду посматра степен етноцентризма код
студената који студирају енглески, француски или немачки језик
као страни. Упитник који се користи у истраживању посебно
је осмишљен за циљеве овог рада а заснива се на Општој скали
етноцентризма (Generalized Ethnocentrism Scale, GENE), коју
су осмислили Нојлип и Макроски (Neuliep & McCroskey 1997).
Поред 22 питања која се мере Ликертовом скалом, упитник
садржи и питања која се односе на личне и демографске податке
који би требало да контекстуализују резултате добијене на основу
скале етноцентризма.
Кључне речи: етноцентризам, интеркултурна компетенција,
студенти, стране филологије, општа скала етноцентризма
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Филозофски факултет
Одсек за англистику

1. УВОД
Проблем етноцентризма одавно привлачи пажњу научника, како
културолога, тако и примењених лингвиста (нпр. Bennett 2009, Neuliep
2009), пошто у образовном контексту наставе страних језика може
да игра веома велику улогу као позитиван или негативан фактор. У
оквиру терцијарног образовања етноцентризам врши двојак утицај:
док у друштвено-хуманистичким наукама с једне стране може да буде
предиктор одабира студијске групе и будућег занимања, с друге стране
може да буде и предиктор успеха на студијама страног језика (в. Topalov
i Radić Bojanić 2014: 107–117) и, касније, на будућем радном месту. Стога
се овај рад бави истраживањем нивоа етноцентризма код студената
страних филолошких одсека на Филозофском факултету у Новом Саду,
и то на студијским групама англистике, германистике и романистике.
1 radic.bojanic@ff.uns.ac.rs, radic.bojanic@gmail.com
2 Рад је урађен у оквиру пројекта 178002 Језици и културе у времену и простору који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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За потребе истраживања одабрани су студенти прве године на почетку
студија (у првом семестру наставе), јер се на тај начин избегава утицај
фактора изложености студијама, тј. фактор измене свести због изложености предметима чији је циљ упознавање са страном културом, језиком
и књижевношћу. Другим речима, како Донг и др. (Dong et al. 2008: 31–32)
кажу, „наставници играју значајну улогу у помагању студентима да развију мултикултурну перспективу да би ценили културну разноликост и
друге перспективе”, а изложеност овом утицају би се свакако одразила и
на резултате добијене кроз истраживање.
Дакле, циљ рада јесте да испита ниво етноцентризма код студената
прве године три стране филолошке групе, а заснива се на две хипотезе:
(1) етноцентризам код студената страних филологија ће бити низак; (2)
на ниво етноцентризма не утиче ниједна од постављених независних
варијабли (пол, узраст, студијска група, путовање у иностранство, живот
у иностранству, свакодневно комуницирање са странцима, порекло из
села, градића или града). Истраживање је обављено у новембру 2016.
године на узорку од 107 студената прве године (англисти, германисти и
романисти) помоћу упитника заснованог на Општој скали етноцентризма (Neuliep & McCroskey 1997).

2. ЕТНОЦЕНТРИЗАМ
Појам етноцентризма, који је међу првима развио Самнер (Sumner
1906), односи се на став којим појединац изражава осећање и веровање
да је његова/њена култура супериорна у односу на друге културе, па
се из тог разлога висок етноцентризам често изједначава са генералном антипатијом према другим групама којима појединац не припада
(Berry & Kalin 1995: 303). Хјуг (Hooghe 2008) тврди да, упркос томе што
је етноцентризам усмерен против неке одређене групе којој појединац
не припада, истраживања указују на то да се етноцентризам последично генерализује и примењује на све друге групе. Ипак, у питању је
веома сложена појава која може да има како негативне, тако и позитивне
конoтације. Нојлип и Макроски (Neuliep & McCroskey 1997: 389) кажу
да етноцентризам може да буде снажна основа за патриотизам и вољу
да се човек жртвује за своју етничку групу, али може да буде и извор
неразумевања и одсуства жеље да се комуницира са члановима других
култура. Другим речима, етноцентризам треба пажљиво анализирати
увек узимајући у обзир социо-психолошки контекст који се посматра.
У новије време се решење проблема етноцентризма види у развијању интеркултурне компетенције, пошто су истраживања утврдила
да виши ниво интеркултурне компетенције може да игра пресудну
улогу у превазилажењу етноцентризма (нпр. Dong et al. 2008). Према
Бенету (Bennett 1993), који је предложио Развојни модел интеркултурне
осетљивости (енгл. Developmental Model of Intercultural Sensitivity, DMIS),
особа која је интеркултурно компетентна вероватно је прошла кроз
шест развојних фаза (Bennett & Bennett 2004) у процесу трасформације
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од етноцентризма до етнорелативизма, који Бенет дефинише као искуство у коме особа доживљава сопствена веровања и понашања као само
једну од могућих организација стварности међу многим вероватним
могућностима. Тај се модел, дакле, састоји од шест одвојених фаза које
се крећу од оне са највишим степеном етноцентризма до оне са највишим степеном етнорелативизма: (1) порицање културних разлика, (2)
одбрана од културних разлика, (3) минимизација културних разлика,
(4) прихватање културних разлика, (5) адаптација на културне разлике,
и (6) интегрисање културних разлика у сопствени идентитет. Бенетов
модел се заснива на премиси да контакт са културним разликама ствара
притисак да се мења виђење света појединца, што се дешава зато што
основни етноцентрични поглед на свет, иако довољан да би регулисао
друштвене односе унутар сопствене културе, није адекватан кад дође
до развијања и регулисања друштвених односа ван граница сопствене
културе (Bennett 2004). Према томе, овај модел описује како се виђење
света појединца мења од етноцентричног према етнорелативном притом
стварајући већу интеркултурну осетљивост и могућности за све већом
интеркултурном компетенцијом (Bennett 2004).
Пошто су језик и процес комуникације неки од основних социо-психолошких елемената интеракције међу људима и неодвојив су део идентитета (в. Bugarski 2010, 2012, 2018), а уједно сваки језик представља и
обележје дате културе и њен нераздвојни део (в. Kramsch 1998, 2012), значајно је посматрати и анализирати шта се дешава са говорницима једног
језика из перспективе етноцентризма, а у контексту контакта са страним језиком и културом, што се најчешће дешава у оквиру наставе страних језика, али и кроз путовања, пословне контакте са иностранством,
посете страних туриста, итд. Додуше, велик број социо-психолошких
теорија које су изучавале утицај ставова према друштву на учење страног језика потекао је из билингвалног окружења (Gardner 1985, Gardner
& Lambert 1972), где се посматрао однос између говорника већинског и
мањинског/мањинских језика, док су ове теорије у мањој мери нашле
примену у контексту учења страног језика (али в. Dörnyei & Csizér 2002,
Topalov 2011, Topalov i Radić Bojanić 2011, Topalov i Radić Bojanić 2014).
Пошто се учење страног језика увек дешава у неком друштвеном,
културном, политичком и економском контексту, јасно је да ће на тај
процес утицати ставови које су ученици стекли, усвојили од родитеља
или вршњака, из медија и сл., а који се односе на сопствени језик, културу и идентитет. Тако у данашње време у Србији, с обзиром на друштвено-политичку ситуацију од раних деведесетих, ратове и друге оружане
сукобе, бомбардовање 1999. године, те затегнуте геополитичке односе
са земљама у окружењу, не изненађује што је генерална атмосфера у
држави окренута етноцентричним вредностима и што непрестано влада
затегнута атмосфера национализма. У таквим околностима етноцентризам свакако може да буде „једна од варијабли које имају негативан
утицај приликом остваривања успешне интеркултурне комуникацијe“
(Topalov i Radić-Bojanić 2014: 109). Последице су наравно погубне, па се
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етноцентричне групе потцењивачки постављају према другим културама и исказују антисоцијалне тенденције (Islam & Hewstone 1993, Weber
1994). Један од изразито негативних примера је свакако убиство Бриса
Татона, који је у Београд дошао на утакмицу да навија за свој клуб, а
у последње време се у медијима могу и прочитати приче о сукобима
српских туриста са странцима у летовалиштима, понекад такође са трагичним крајем. Оно што је комуникацијска негативна последица етноцентризма јесте свакако смањен репертоар комуникационих стратегија
(Chen & Starosta 1998), језичке разлике између култура, комуникативна
дистанца услед равнодушности, избегавање комуникације и потцењивање саговорника (Gudykunst & Kim 1997).
У погледу утицаја етноцентризма на учење страног језика (дакле,
не на усвајање другог језика, где су и већински и мањински језик/
језици у свакодневном контакту и где долази до мешања култура) мало
се истраживања досад бавило овим проблемом, нарочито зато што су
„прилике за аутентичну комуникацију између изворне и циљне културе
малобројне и занемарљиве” (Topalov i Radić Bojanić 2014: 110), те утицај
етноцентризма на процес учења страног језика можда није директан и
толико јасан. Међутим, у овом раду се ова динамика посматра из предиктивног угла, тј. сагледава се да ли, и колико, степен етноцентризма
може да буде предиктор нечије жеље да страни језик претвори у професију и да се тиме бави већи део живота. Стога се ради појашњавања
друге стране медаље треба разматрати и појам интегративне оријентације, која се код многих студената страних језика веома често показала
као веома снажан и усмеравајући утицај.

3. ИНТЕГРАТИВНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
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Поменуте социо-психолошке теорије (Gardner 1985, Gardner &
Lambert 1972) које објашњавају процес учења страног језика наглашавају да ставови ученика према говорницима и култури страног језика
имају велик утицај на успех у учењу страног језика. То је и суштинска
разлика између часова страног језика и часова других предмета као што
су математика или биологија: на часовима страног језика ученик прво
комуницира на језику који није његов, а потом се од њега тражи, понекад
експлицитно, понекад имплицитно, да усвоји елементе те друге културе
(Gardner 1985), па је из тог разлога веома важна ученикова реакција на
другу културу. Гарднер и Ламберт (Gardner & Lambert 1972), стога, разликују интегративне и инструменталне ставове у процесу учења страног језика, при чему су интегративни ставови позитивни према циљном
језику и култури, те подстичу тежњу ученика да се интегрише у културу
циљног језика и постане сличан његовим говорницима, док инструментални ставови наглашавају практичну природу учења страног језика
(положити испит, добити позитивну оцену на контролном, заслужити
финансијску награду, зарадити унапређење на послу, итд). У оба се случаја ради о циљевима које ученици имају у процесу учења страног језика
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и ниједан од та два циља, тј. оријентације се не може назвати ни добрим
ни лошим, нити се може тврдити да једна нужно искључује другу.
Стручњаци се са правом питају која је од ове две оријентације кориснија приликом учења страног језика да би знали шта да подстичу код
својих ученика и на који начин. Елис (Ellis 1995: 514) наводи врло логично
објашњење које изгледа да има упориште у стварности и у наставничком искуству. Он, наиме, каже „да је интегративна оријентација важнија
када се учи страни језик, односно, када језик нема социо-културолошких утицаја изван учионице; међутим, када се учи као други језик,
односно, када се користи као средство комуникације изван учионице,
инструментална оријентација ће бити важнија” (Topalov i Radić Bojanić
2014: 108). Поређења ради, вреди сагледати разлоге учења енглеског
језика у случају да особа жели да емигрира у Аустралију (контекст
другог језика) насупрот учења енглеског језика зато што неко воли да
гледа филмове и слуша музику на енглеском (контекст страног језика).
У погледу повезаности успеха и различитих оријентација, резултати се
разликују од истраживања до истраживања, па се може закључити да је
утицај друштвено-културног контекста на оријентацију и ставове ученика веома сложен и да се морају размотрити многи аспекти као што
су друштвени и економски статус циљног језика у односу на изворни
(у овом случају енглеског као светског језика, те језика филмова, серија,
музике, интернета, али и језика агресора из бомбардовања 1999. и језика
преговарача током неколико деценија сукоба на подручју Балкана који
су све умешане земље, чини се, само дубље гурали у конфликт, или немачког и француског као језика земаља у којима живи велик број Срба на
привременом раду у иностранству и земаља које су и даље интересантне
у смислу емиграције, али, и у овом случају, језика земаља припадница
НАТО пакта, који је покренуо и извршио бомбардовање 1999. године, у
односу на српски као језик заједнице која је све поменуте догађаје претрпела и у њима учествовала са више или мање одговорности).
С обзиром на то да се концепт интегративне и инструменталне
оријентације првенствено развио у контекстима другог језика, слично
као и концепт етноцентризма, мора се проблематизовати следеће: јасно
је да у случају мањинског језика његови говорници могу да имају интегративну или инструменталну оријентацију да уче већински језик (што
у великом броју случајева доводи до постепеног губитка матерњег језика,
најчешће након смене три генерације), као што је јасно да учење страног
језика може за ученике да буде инструментално корисно, пошто могу да
добију добру оцену, напредују у каријери и сл. Међутим, Дерњеи и Чизер
(Dörnyei & Csizér 2002), који су анализирали успех мађарских говорника
у учењу енглеског језика као страног у Мађарској, долазе до закључка да
је интегративност кључан фактор како у нивоу мотивације ученика, тако
и у резултатима учења, те постављају питање зашто је то тако кад је било
каква интеграција с говорницима циљног језика немогућа, а чак је и непосредна комуникација с њима нереално очекивање за већину испитаника
(Dörnyei & Csizér 2002: 28). Они зато предлажу проширење дефиниције
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интегративности, према којој се оријентација коју овај појам обухвата не
односи само на интеграцију у буквалном или пренесеном смислу, већ и
на основни процес идентификације у оквиру самог појединца. „Уколико
особу која тежимо да постанемо, дакле, наше идеално-ја, повезујемо са
течним знањем страног језика, онда смо интегративно оријентисани”
(Topalov i Radić Bojanić 2014: 60). Упркос понекад недоследним резултатима истраживања и недовољно јасним дефиницијама оријентације, јасно
је да је у питању веома значајан фактор који одсликава важност друштвеног и културног контекста у процесу учења страног језика.
Када се ова теорија стави у контекст Србије, када је реч о учењу
енглеског, немачког или француског језика као страног, поставља се
питање да ли се код млађих генерација више испољава интегративна
оријентација или се више испољава етноцентризам, који је у основи
неспојив са интегративношћу. Нарочито је занимљива снага једног од
ова два фактора када је у питању одабир будућег занимања, те се овде
посматра степен етноцентризма код студената који студирају енглески,
француски или немачки језик као страни.

4. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У овом истраживању учествовало је 107 студената и студенткиња
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду који студирају на
студијским групама Англистика, Германистика и Романистика. Три
поменута подузорка су релативно једнаке величине (англисти Н = 42,
тј. 39,3%, германисти Н = 35, тј. 32,7%, романисти Н = 30, тј. 28%), а може
се закључити и да је узорак пропорционалан броју студената на свакој
појединачној студијској групи (англисти су најбројнији, потом следе германисти, а најмалобројнији су студенти француског језика и књижевности). Сви студенти су били на првој години студија, па је њихова просечна старост 19,19 година (СД = 0,912). Како је речено на почетку рада,
студенти прве године су намерно одабран узорак, пошто су на самом
почетку студија, те се на тај начин избегава утицај фактора изложености
предметима чији је циљ упознавање са страном културом, језиком и
књижевношћу. У истраживању је учествовало 19 студената (15%) и 91
студенткиња (85%), што такође одражава полну структуру на филолошким групама, где традиционално има више девојака него момака.
За потребе истраживања је преведена стандардизована Општа
скала етноцентризма (Generalized ethnocentricity scale, Neuliep and
McCroskey 1997), која се састоји од 22 изјаве које испитаници оцењују
на петостепеној Ликертовој скали, при чему се у процесу обраде неке
изјаве кодирају обрнуто, а неке изостављају. Добијени резултат представља коефицијент етноцентризма за датог испитаника, а уједно у овом
истраживању и зависну варијаблу коју испитујемо. Сем поменуте скале,
упитник је укључивао и питања општег типа: узраст, пол, студијску
групу, да ли су икад путовали у иностранство, да ли су икад живели у
иностранству (и ако јесу – колико дуго), да ли у свакодневном животу
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комуницирају са странцима или не, те да ли долазе са села, из градића
или града. Ови подаци су истовремено и независне варијабле које су
статистички обрађене да би се испитало која од њих евентуално утиче
на ниво етноцентризма на статистички значајан начин. Подаци су кодирани и обрађени у програму СПСС 20.0, а у наставку текста приказаће се
прво резултати дескриптивне статистичке обраде, а потом и резултати
т-теста независних узорака и теста једносмерне анализе варијансе да би
се установили статистички значајни фактори који утичу на степен етноцентризма код сва три подузорка, као и код целокупног узорка студената
филолошких група на почетној години студирања.

Након три уводна питања у упитнику (пол, узраст, студијска
група), испитаници су одговарали на питање да ли су икад путовали у
иностранство (в. Табелу 1). На основу представљених података, јасно је
да су сви испитаници у узорку сем једног барем једном у животу отишли у страну земљу.
Англисти
Германисти
Романисти
Укупно

Да
42
33
31
106

Не
0
1
0
1

Табела 1. Фреквенција одговора на питање
„Да ли сте икад путовали у иностранство?”

Пето питање у упитнику се односило на то да ли је неко од испитаника живео у страној земљи (в. Табелу 2). Из наведених података је јасно
да је само 14 испитаника из укупног узорка (13,1%) живело у иностранству неко време, док преосталих 86,9% није живело у иностранству.
Кад се посматра сваки подузорак посебно, види се да нико од студената
француског језика и књижевности није живео у иностранству, док је 8
студената англистике (19%) и 6 студената германистике (17,6%) живело у
иностранству. Периоди које студенти наводе се крећу у распону од неколико месеци до неколико година.
Англисти
Германисти
Романисти
Укупно

Да
8
6
0
14

Не
34
28
31
93

Табела 2. Фреквенција одговора на питање
„Да ли сте икад живели у страној земљи?”

Шесто питање у упитнику је од студената тражило да одговоре на
питање да ли имају прилике да свакодневно комуницирају са странцима
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(в. Табелу 3). У сва три подузорка, као и у укупном узорку, више од половине студената пријављује да имају прилике да свакодневно комуницирају са странцима. Тако ово тврди 52,4% студената енглеског језика и
књижевности, 58,8% студената немачког језика и књижевности и 87,1%
студената француског језика и књижевности, тј. 64,5% укупног узорка.
Да
22
20
27
69

Англисти
Германисти
Романисти
Укупно

Не
20
14
4
38

Табела 3. Фреквенција одговора на питање „Да ли имате прилике да у свакодневном
животу комуницирате са странцима?”

Увидом у планове и програме појединачних студијских група
на Филозофском факултету у Новом Саду, као и у распореде часова,
закључујемо да студентима германистике и романистике већ на првој
години део часова држе страни лектори, што није случај са студентима
англистике, који се са страним лекторима срећу тек на трећој години
студија. Међутим, ни код студената романистике и германистике није
случај да им страни лектори држе часове сваки дан, тако да можемо да
закључимо да код сва три подузорка „комуникација са странцима” подразумева у бар некој мери странце које студенти не срећу у академском
контексту, већ ван факултета, било уживо или преко интернета.
Напослетку, последње питање у упитнику пре скале етноцентризма
се односило на место становања студената (в. Табелу 4), па је тако установљено да је најмање студената са села (12,1%), док је готово подједнако
студената из градића (42%) и из града (45,9%).
Англисти
Германисти
Романисти
Укупно

Село
3
9
1
13

Градић
21
11
13
45

Град
18
14
17
49

Табела 4. Фреквенција одговора на питање
„Да ли живите на селу, у градићу или у граду?”

Што се тиче самог нивоа етноцентризма код сва три подузорка, као
и код укупног узорка (в. Табелу 5), види се да је степен етноцентризма
генерално низак (за целокупни узорак АС=29,69, СД=4,85), пошто се распон од 15 до 34 сматра опсегом ниског степена етноцентризма, распон од
35 до 54 опсегом средњег степена етноцентризма, а распон од 55 до 75 се
сматра високим степеном етноцентризма.3
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Н
42
34
31
107

Минимум
17,00
23,00
20,00
17,00

Максимум
37,00
43,00
45,00
45,00

АС
28,17
31,06
30,26
29,69

СД
4,93
4,13
5,05
4,85

Табела 5. Коефицијент етноцентризма код испитаног узорка

Међутим, видимо да у појединим случајевима коефицијент етноцентризма код неких студената улази у средњи опсег (Максимум = 45),
што нас подстиче да даље испитамо путем статистичке анализе да ли
неки од фактора статистички значајно утичу на етноцентризам код студената филолошких група на Филозофском факултету у Новом Саду,
као и на који начин.
Да бисмо испитали које од независних варијабли утичу на зависну, тј. степен етноцентризма код испитиване популације, применили
смо т-тест независних узорака и једносмерну анализу варијансе. Тако
се показало да прва независна варијабла, пол студената, не утиче статистички значајно на ниво етноцентризма, тј. указује на то да су девојке
и момци из целокупног узорка, као и из сваког подузорка, једнако
етноцентрични.
Следећа независна варијабла чији смо утицај испитивали је студијска група, па је једносмерна анализа варијансе (ANOVA) утврдила да
постоји статистички значајан утицај овог фактора (F = 3,771, p = 0,026).
LSD post hoc тестом је утврђено да су студенти немачког језика и књижевности статистички значајно етноцентричнији од студената енглеског
језика и књижевности, док се резултати студента романистике не доводе
у статистички значајну везу са друге две студијске групе.
Потом је испитиван утицај фактора путовања у иностранство путем
т-теста независних узорака, али се показало да он нема статистички значајан утицај на етноцентризам, како у целокупном узорку, тако ни у сваком појединачном подузорку. Исто је установљено и за варијабле „свакодневно комуницирам са странцима” и „ја сам из села/градића/града”.
Међутим, варијабла за коју се испоставило да има статистички значајан утицај на ниво етноцентризма јесте чињеница да је неко живео
у иностранству неко време или не (t = 4,045, p = 0,000), и то само код
целокупног анализираног узорка, али не и код сваког појединачног
подузорка. Тако резултати т-теста независних узорака откривају неочекиван резултат да су етноцентричнији они студенти који су пријавили
да су живели у иностранству.
Добијени резултати треба да се објасне и контекстуализују спрам
досадашњих истраживања и података из литературе, што је задатак
наредног одељка.
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6. ДИСКУСИЈА
Прва испитана независна варијабла је била пол учесника у истраживању, те смо утврдили да овај фактор не утиче статистички значајно на
ниво етноцентризма код испитаника. Овај се податак коси са ранијим
истраживањима на ову тему (Lin & Rancer 2003, Hooghe 2008), која тврде
да се етноцентризам више испољава код мушкараца него код жена. Једно
од могућих објашњења за резултат добијен у овом истраживању јесте
чињеница да узорак није уједначен по питању броја студената и студенткиња, јер је у истраживању учествовало само 15% мушких испитаника и
чак 85% женских. Ако би се узорак избалансирао у погледу овог фактора,
можда би и резултат т-теста био другачији и можда би се уклапао у друга
истраживања овог типа. С друге стране, можда је овај резултат управо
последица тога што мушкарци испољавају већи степен етноцентризма,
те не бирају студије страног језика, већ неку другу будућу професију.
Кад је реч о другој варијабли, тј. студијској групи, резултати казују
да су студенти немачког језика и књижевности статистички значајно
етноцентричнији од студената енглеског језика и књижевности. Разлог
за овакав резултат, по мишљењу проф. др Николине Зобенице са Одсека
за германистику, лежи у чињеници да немачки језик студирају у значајној мери деца гастарбајтера, који вероватно током живота и рада у
иностранству код деце негују љубав према домовини, што последично
утиче на повишен ниво етноцентризма. Та деца кад порасту одлучују да
се врате у Србију и овде студирају, понекад немачки језик (као у случају нашег узорка), понекад нешто друго, али у сваком случају са собом
доносе повишен степен љубави према домовини и одређена уверења
и ставове који се одражавају на мало већи етноцентризам (број деце
повратника је наведен у Табели 2, тј. у узорку их има шесторо).
Утицај фактора путовања у иностранство није дао статистички значајне резултате, што не изненађује с обзиром на то да велик број студената
данас има прилике да путује, јер многе туристичке агенције нуде јефтина
путовања. Сем тога, откако грађанима Србије није потребна виза за улазак у највећи број европских земаља, примећује се велик пораст путовања,
углавном на уобичајене туристичке дестинације, па је тешко утврдити у
узорку у коме су скоро сви путовали у иностранство да ли тај фактор значајно утиче на етноцентризам. Напослетку, и Нојлип и Макроски (Neuliep
& McCroskey 1997) кажу да нису сигурни да ли би учестали контакти са
припадницима других култура утицали позитивно или негативно на
етноцентризам, због чега се може закључити да овај контакт није једини
релевантан фактор, те да се општи закључци могу донети тек кад се узму
у обзир и други фактори и демографски подаци (Radić Bojanić & Silaški
2013). Сличан закључак би могао да се донесе и за варијаблу „свакодневно
комуницирам са странцима”, пошто је нејасно каква је комуникација у
питању, која је њена сврха, одакле су ти странци, итд.
Пета варијабла, тј. податак да ли је испитаник из села, градића
или великог града такође није доведена у статистички значајну везу са
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степеном етноцентризма. Можда би могло да се очекује да ће студенти
из мањих места по природи ствари имати мање контаката са културолошки разноврсним и разноликим људима, али то није случај. Разлог
вероватно лежи у великој доступности информација путем интернета,
чињеници да је већина испитаника путовала у иностранство, а можда и
у кућном васпитању и ставовима родитеља који су, без обзира на место
становања, код деце у већој мери неговали мултикултуралност него
етноцентризам. Напослетку, могуће је да на низак етноцентризам студената утиче и мултикултурни контекст Војводине или неког другог дела
Србије, пошто у већини пограничних подручја заједно живе неколике
етничке заједнице.
Последња варијабла, која се уједно показала као статистички значајна, јесте живот у иностранству. За разлику од ранијег истраживања
са студентима четврте године енглеског језика и књижевности (Radić
Bojanić & Silaški 2013), где је утврђено да су студенти који су живели
неко време у иностранству имали нижи степен етноцентризма, овде је
утврђено управо супротно – такви студенти су били статистички значајно етноцентричнији. Разлика између та два узорка јесте, између осталог, у томе што су студенти из пређашњег истраживања четири године
старији и што су њихова искуства живота у иностранство махом потицала од студентске размене, тј. одласка на страни универзитет на један
семестар или целу школску годину. У тим ситуацијама они су на размену одлазили припремљени и са сазнањем шта је културни шок, шта
су међукултурне разлике и како се изборити с различитостима, те како
их прихватити. Другим речима, они су у свом развојном путу прошли
вероватно свих шест фаза од етноцентризма до етнорелативизма, што је
директно утицало на то да по повратку у домовину имају низак степен
етноцентризма. С друге стране, како је већ речено, у садашњем узорку
већина испитаника који су живели у иностранству су деца гастарбајтера, те је код њих више развијана љубав према домовини из перспективе носталгије и отуд повишен етноцентризам баш код испитаника
који су живели у иностранству. Но, свакако ни у тим случајевима степен
етноцентризма није забрињавајући, јер је највећи измерен коефицијент
45, што опет спада у средње вредности.
У сваком случају, јасно је да уопштено гледано низак етноцентризам
утиче на то да испитаници бирају да студирају страни језик, што је друга
страна медаље на којој се налази интегративна оријентација. Студенти
су, дакле, отворени за упознавање нових култура кроз учење страних
језика, припадајућих књижевних традиција, историја и других области,
тј. одабрали су да студирају оно што није у колизији са њиховим ставовима и уверењима са којима долазе на факултет.
Када је реч о хипотезама постављеним на почетку овог истраживања,
можемо рећи да је прва потврђена, тј. да је етноцентризам код студената
страних филологија низак, а да је друга делимично потврђена, пошто је
доказано да од постављених независних варијабли (пол, узраст, студијска
група, путовање у иностранство, живот у иностранству, свакодневно
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комуницирање са странцима, порекло из села, градића или града) само
две имају статистички значајну везу са етноцентризмом, а то су студијска
група (германисти наспрам англиста) и живот у иностранству.

7. ЗАКЉУЧАК
Иако је велик део Србије данас мултиетнички и мултикултуран,
те се стога очекује висока толеранција, прихватање различитих култура и језика, отвореност у комуникацији итд., не можемо рећи да је то
увек случај. Напротив, како је већ поменуто, у новијој историји се могу
наћи многи немили догађаји који доказују управо супротно. Из тих
је разлога занимљиво испитати степен етноцентризма међу младим
људима данас, те везу између одабира студија и нивоа етноцентризма,
што је и био циљ овог рада.
На основу добијених резултата можемо закључити да студије страног језика по правилу бирају студенти који имају низак ниво етноцентризма, што имплицира вишу интегративну оријентацију, тј. њихову
жељу да страни језик науче да би остварили улогу свог идеалног „ја” и
поистоветили се са културом и вредностима које везују за дати страни
језик и његово окружење. Свакако је за очекивати да ће такви студенти
остварити добар успех на студијама и да ће поред инструменталне
оријентације, чије присуство свакако морамо очекивати, неговати и
интегративну оријентацију, а самим тим и отвореност ка новим културама и различитостима.
Поставља се питање шта је са свим другим младим људима који
имају виши степен етноцентризма и да ли се нешто може изменити у том
погледу. Док је с једне стране веома тешко променити друштвени миље
и социо-економске и историјске околности које доводе до пораста етноцентризма, с друге је стране могуће деловати на младе људе у оквиру
образовног система и пробудити им свест о томе да су различитости не
само прихватљиве, него и добродошле, те следећи Бенетов модел требало
би покушати обликовати свест ученика и довести је колико је могуће
ближе стадијуму етнорелативизма. Овде се не ради само о постизању
успеха и добрих оцена из страног језика, већ о општој интеркултурној
компетенцији која је неопходна у 21. веку уколико ти млади људи желе
да успешно раде и стварају каријеру у свету који је изразито флуидан, где
су границе међу државама у случају многих послова само формалност и
где ће на радном месту бити принуђени да комуницирају на отворен и
интеркултурно компетентан начин.
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ETHNOCENTRISM AND FOREIGN LANGUAGE STUDIES IN
SERBIA
Summary
Because of the rise in nationalist and right-wing movements in the world today the topic
of ethnocentrism has recently attracted much scholarly attention (e.g. Bennett 2009, Neuliep
2009). In the educational context this issue plays an important role because it can act as a
predictor of the choice of a future profession, as well as a determinant of success in foreign language learning. In the Serbian educational context the studies of English, German or French
as foreign languages consistently beg the question of whether students exhibit more integrative orientation on the one hand or more ethnocentrism on the other, since the latter is a direct
opposite of integrativeness. Of special interest in the said context is the strength of one of these
two factors regarding the choice of the future profession, so the paper focuses on investigating
the level of ethnocentrism among first-year students of English, German and French. The purposely designed questionnaire used in the research is based on the Generalized Ethnocentrism
Scale (GENE) constructed and developed by Neuliep and McCroskey (1997). Besides the 22
items assessed on a five-point Likert scale, the questionnaire also comprised questions concerning some personal and demographic data, which should contextualize the results of the
GENE analysis. The research has established an overall low level of ethnocentrism among the
student population under scrutiny and has ascertained that the only statistically significant
connection exists between ethnocentrism and living abroad, while other independent variables do not have a statistically significant connection with the level of ethnocentrism.
Keywords: ethnocentrism, intercultural competence, students, GENE scale.
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The paper is based on the research aimed at examining the understanding of English as a medium of instruction (EMI) in the context of
Serbian higher education from the perspective of its university teachers. The research data reveal the attitudes of Serbian university teachers towards the use of EMI while the correlation of some data, such as,
experience in teaching academic subjects in the mother tongue with the
evaluation of the EMI content, provided some preliminary conclusions
about possible challenges and obstacles related to the implementation
of EMI in the Serbian educational system. The data have been collected
by means of a survey with 12 closed-ended questions at the Faculty
of Philosophy in Niš. The obtained results have been analysed quantitatively and qualitatively. Although some limitations of the research
sample (64 participants from the humanities) prevent a certain generalization, the research results offer some insight into the problem and
serve as an initiative for further investigations of the topic.
Keywords: English as a medium of instruction, EMI implementation, university teachers, Serbian higher education.

1. INTRODUCTION
The use of English as a language of teaching academic subjects in higher
education in countries where English is not the first language has become a
global practice. However, English as a medium of instruction (EMI) is a relatively new concept within the Serbian higher education context and consequently, the research concerning its implementation in the Serbian higher education system seems rather scarce. Most EMI research studies regard contexts
1 jasmina.djordjevic@filfak.ni.ac.rs
2 savka.blagojevic@filfak.ni.ac.rs
3 The paper is a result of the Internal project Foreign language courses: Theoretical concepts
and practical implications, No 183/1-16-(2)-01 conducted at the Faculty of Philosophy in
Niš and the project No 178014 Dynamics of the Serbian Language Structure funded by the
Ministry of Education, Science, and Technological Development of the Republic of Serbia.
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where English is widely spoken, such as Scandinavian and northern European
countries (Helm and Guarda 2017) or contexts where English is increasingly
becoming the dominant language of the academia, such as Arabian countries
(Belhiah and Elhami 2014) and Asia (Kirkpatrick 2014).
In order to achieve a broader and more meaningful implementation of
EMI, two issues have to be resolved: the lecturers’ language proficiency and
their teaching approach. While the aspect of language proficiency is a rather
obvious component in EMI4, the aspect of pedagogic skills seems underestimated. However, pedagogical skills are an essential prerequisite for a successful
university career (Helm and Guarda 2017) and having a university career does
not necessarily imply good pedagogical skills, which makes teaching in English even more complicated. Costa and Coleman (2013) examined Italian universities and conclude that in 71% of the universities surveyed “changing the
language of delivery has not led to any change in teaching style” (2013: 12). Ball
and Lindsay (2013) suggest that teaching in a language other than the mother
tongue is additionally burdened with the need to focus on methodology and
practice. Similarly, Cots (2013) believes that lecturers need to change the way
they perceive their role, moving away from a top-down approach of knowledge
transmission and helping students to construct knowledge by themselves.
EMI programmes have had a rise of about 40% in the European context
(Hultgren et al. 2015) and more than 50% in Arabian and Asian countries
(Belhiah and Elhami 2014; Kirkpatrick 2014). Dissimilarly, formal and structured courses focusing on EMI in Serbian higher education are generally missing and there is a noticeable lack of research exploring this area. Therefore, the
research presented here is an attempt to provide insight into the understanding of EMI in the context of Serbian higher education from the perspective of
university teachers. The objective is to draw preliminary conclusions regarding possible challenges that the implementation of an EMI course might have.
Based on the conclusions, an attempt will be made to offer solutions for EMI
courses for university teachers in Serbia which would integrate language proficiency and the development of teaching approaches as core requirements.
1.1. The notion of English as a Medium of Instruction
English as a medium of instruction is “the use of the English language to
teach academic subjects in countries or jurisdictions where the first language
(L1) of the majority of the population is not English” (Dearden 2014: 2). This
particular use of English is the result of a worldwide shift from English being
taught as a foreign language (EFL) to English used as a medium of instruction
for academic subjects.
Given the similarities between EMI and Content and Language Integrated Learning (CLIL), a common issue of dispute is how to differentiate
one from the other (Helm and Guarda 2017; Wannagat 2008). The conceptual
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separation between EMI and CLIL shows that CLIL is contextually situated
in Europe because it originated from the European ideal of plurilingual competence for EU citizens (Wannagat 2008) whereas EMI has no specific context to relate it to (Dearden 2014). In addition, CLIL can be related to other
languages except English and it has the objective of furthering both content
and language. Furthermore, EMI is primarily used in universities, mostly at
post-graduate levels, while CLIL is being used more and more at lower levels of
education (Hultgren et al. 2015). Both EMI and CLIL (when related to English
as the L2) bear insufficient knowledge about the “consequences of using English rather than the first language on teaching, learning, assessing and teacher
professional development” (Dearden 2014: 4).
Attitudes to EMI are rather diverse and induce different reactions in different contexts, ranging from total opposition to cautious implementation
and full support. In Italy, a group of lecturers sued their university for implementing EMI because they felt their freedom of teaching was violated and in
France EMI is considered a threat to the national language (Hultgren et al.
2015). Less resistance has been expressed in Croatia and Germany and in Nordic countries almost no resistance at all among students and university staff
has been noticed while national language councils have expressed concerns.
Some minority languages, such as Swedish in Finland along with Catalan and
Basque in Spain, have been perceived as threatened since English is taking
over as a second dominant language alongside the majority language of the
country, i.e. Finnish and Spanish (Hultgren et al. 2015).
University ranking systems are perceived as common grounds providing
advantages to some universities when competing for students (Tilak 2008;
Hazelkorn 2011). Offering programmes in English is an incentive attracting
students from a global pool of candidates (Hultgren et al. 2015). In addition,
the introduction of the common European higher education area (EHEA) as
well as the Bologna Declaration are contributing to the promotion of intra-European mobility (Phillipson 2009). Considerable emphasis is placed on internationalization as a direct equivalent of excellence which is why government
policies are tailored to enable the implementation of EMI in the broadest possible context (Hultgren 2014). Accordingly, institutional policies offer EMI as
a prerequisite that will equip students for the global job market (Hultgren et
al. 2015). Despite the noticeable Englishization and the attempts made by governments to implement a supporting strategic and operative system, the vast
linguistic and pedagogical implications seem to be disregarded (Phillipson
2006). The result is that EMI, especially in smaller local contexts, Serbia being
one of them, is either not recognized at all or not recognized properly. Either
way, explorations into the linguistic and pedagogical implications are more
than necessary (Dearden 2014).
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1.2. English as a Medium of Instruction in Serbia
Following the trend of internationalization, the Serbian Ministry of
Education, Science and Technological Development initiated a broad strategy aimed at putting Serbia on the world map of higher education. The result
is that over 150 programmes at all levels have been accredited and are now
taught entirely in English and/or other foreign languages (Study in Serbia
2018). Most study programmes are available at the public faculties of medical sciences, engineering, mathematics, environmental studies, technology
and information communication technology. Several study programmes are
provided in the social sciences and the humanities (e.g. studies in economics,
management, tourism and sport), most of which at private universities. Some
programmes are partially taught in English and/or other foreign languages
and new programmes are being prepared for accreditation. The Serbian government is fully supporting initiatives towards the internationalization of Serbian higher education and many projects which aim at achieving this objective are realized within various Erasmus+ and mobility programmes. A final
step towards the implementation of internationalization has been introducing
the possibility of English as a language of instruction in the Higher Education
Law (Higher Education Law 2018: Article 95).
Nevertheless, none of the higher education institutions provide information related to the formal training of their teaching staff with respect to their
skills and competences in teaching their subjects in English. Only limited
research regarding EMI in Serbia is available (Antić and Milosavljević 2014;
Kuzmanović et al. 2013; Popović et al. 2016) despite the fact that the Serbian
government is fully supporting the implementation of EMI. Whether the
understanding of the difference between EMI and English for Specific and/or
Academic Purposes (ESP/EAP) is missing, or EMI is identified with Content
Integrated Language Learning (CLIL), remains unclear.
However, a formal attempt in providing a structured course in EMI to
university teachers has already been made within Serbian higher education. In
the period from 2013 to 2016, a Tempus project5 was realised aimed at developing the capacities of higher education institutions in Serbia to establish and
improve support services and procedures dealing with international cooperation and mobility in line with advanced EU practices. One of the specific
objectives was capacity building of teaching and non-teaching staff for full
participation in EHEA. A crucial activity was providing language support for
full participation in EHEA which included the EMI Training Course for University and College Teachers (EMI course).
The EMI course was designed as an intensive, specialized course intended
for teachers in universities and colleges who were teaching/going to teach
their courses in English. It combined language and methodology elements
strictly selected to meet their needs and to support them in teaching in English. The objectives of the course were to provide appropriate language and
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methodology tools in the form of a tailor-made course and enable university
and college teachers (non-native speakers of English) to build their confidence
and skilfulness in delivering lectures in English. Additionally, the information
how to use various pragmatic strategies could compensate for teachers’ language proficiency and help them convey their teaching material effectively6.
A total of 62 (47 female and 15 male) university teachers attended the
course. According to the questionnaire filled out by the course participants
upon completion of the course, all of them greatly appreciated the opportunity of gaining methodology and language knowledge required for the successful teaching of academic courses in English. Most of the participants
reported they expected the course to combine English grammar use, English
phraseology and advice on how to plan and conduct a lesson in English. They
also stated their expectations had been exceeded, i.e. they were thoroughly
satisfied with the content of the course material, the types of activities they
were involved in during the course and the self-presentations they had during the final session of the course. The course had encouraged them to apply
for teaching academic courses in English at their faculties and they suggested
that this course should be extended and organized at least once a year so that
more members of the academic staff could be involved, while those who had
already attended it may have an opportunity to practice delivering lectures
in English in front of their colleagues and a competent language professional
(FUSE 2016).
Given the increasing interest in study programmes in English in the context of Serbian higher education, providing a well-designed, systematic and
structured syllabus that would further both language proficiency and pedagogical skills seems more than necessary. A formal preliminary study of the
understanding of EMI among university staff in Serbia is missing. Therefore,
this research is aimed at investigating some issues that undoubtedly accompany the implementation of such a course by providing insight into the understanding of EMI in the context of Serbian higher education from the perspective of university teachers. The basic assumption is that teachers with fewer
years of experience in teaching and a lower academic title show a stronger
tendency of understanding that EMI includes both language proficiency and
development of teaching approaches whereas members of the senior teaching
staff seem to underestimate the aspect of teaching approaches. Based on the
results, conclusions regarding possible challenges related to the implementation of an EMI training course for Serbian university teachers will be drawn7.

6 The EMI course, in its fully-designed form, was realized at three Serbian partner universities and one college (the University of Niš, the University of Belgrade, the University of
Kragujevac and the College of Tourism – Belgrade) while at the University of Novi Sad and
the State University of Novi Pazar the course was realized as a self-study course.
7 Exploring the various aspects of EMI was not addressed here, being beyond the scope of
this research.
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2. METHODOLOGY
2.1. Research method and instrument
The present research was conducted at the Faculty of Philosophy in Niš as
part of two projects (Footnote 1). A self-administered questionnaire (Lavrakas
2008) was prepared by means of Google forms comprising twelve multiple
choice close-ended questions8. The target group included six non-philological
departments and the department of Serbian language and literature. At the end
of November 2018 a link to the questionnaire was emailed to the department
heads to forward the invitation to the teachers at their departments.
The criteria of objectivity and relevance were insured by means of neutral
questions. In addition, to provide better understanding, the questionnaire was
in Serbian and the term EMI was not used. Instead, the term was translated as
‘teaching in the English language’ (TEL) (Serb. nastava na engleskom jeziku).

2.2. Results and interpretation
Despite the limited scope of the research and the low number of participants, the research is representative as it provides insight into the understanding of EMI among the teachers at the Faculty of Philosophy in Niš which it
was initially intended for. The descriptive analysis of the collected data as well
as the Pearson Chi-Square and Symmetric Measures Test yielded relevant
conclusions with respect to the research objective posed at the beginning.
We addressed 117 teachers employed at six non-philological departments
and the Department of Serbian Language and Literature given that they are
expected to prepare subject-specific courses in English as part of the internationalization strategy in Serbia (Table 1).
Total No. of
teachers at the
department
History
10
Communicology
16
and journalism
Pedagogy
11
Psychology
27
Sociology
15
Philosophy
10
Serbian
26
language and
literature
Department

Total

117

7
9

Per
department
%
70.0
56.3

In the entire
sample
%
10.9

7
13
7
6
15

63.7
48.1
46.7
60.0
57.7

10.9
20.3
10.9
9.4

64

54.7

Total No. of
responses

14.1

23.4
99.9

Table 1. The sample per department
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Age

%

25-30

17.2

30-40

37.5

40-50

28.1

50+

17.2

Total

100

Academic
title
Full
Professor
Associate
Professor
Assistant
Professor
Teaching
Assistant
Total

%
10.9

Yrs of
experience
5

28.1

14.1

5-10

28.1

35.9

10-15

7.9

39.1

15-20

20.3

20+

15.6
100

100
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Our questionnaire was completed by a total of 64 (54.7%) teachers from
among 117 targeted teachers at the Faculty of Philosophy in Niš.9 The lowest numbers of responses were obtained from teachers at the Departments of
Psychology and Sociology (48.1% and 46.7% respectively) whereas the highest
number of responses was obtained from teachers at the Department of History (70.0%). The remaining four departments had a response rate exceeding 50% of teachers per department. In comparison to the entire sample, the
lowest number of responses was obtained from teachers at the Department of
Philosophy (9.4%) and the highest number of responses from teachers at the
Department of Serbian language and literature (23.4%).
As can be seen in Table 2, the highest response rate occurred among
younger teachers with fewer years of experience and a lower academic title.
%

Table 2. Sample: age, academic title and experience

A total of 24 (37.5%) participants from the entire sample belonged to the
age group of 30-40 and 18 (28.1%) to the age group 40-50. A significantly lower
number of participants belonged to the age groups 25-30 and older than 50,
i.e. 11 (17.2%) to each. With respect to the academic title, the highest response
rates were obtained from Teaching Assistants (39.1%) and Assistant Professors
(35.9%). Significantly fewer Associate Professors (14.1%) and Full Professors
(10.9%) responded. Considering the years of experience in higher education,
most respondents reported up to 5 years and from 5-10 years working in that
area (28.1% respectively). The fewest reported 10-15 years of experience (7.9%)
whereas 15-20 years was reported by 20.3% and more than 20 years by 15.6%.
The reason for a rather low response rate could not be investigated within
the scope of this research, but it could be assumed that the teachers who did not
respond to the questionnaire were not interested in attending an EMI course
and hence did not consider themselves obliged to complete the questionnaire.
Additionally, on the basis of the fact that the highest number of responses was
9 At the moment the questionnaire was distributed, 30 Full Professors, 18 Associate Professors,
38 Assistant Professors and 31 Teaching Assistants were employed at the Faculty of Philosophy
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obtained from teaching staff belonging to the younger generations, primarily
from the ranks of Teaching Assistants and Assistant Professors with up to 10
years of experience, it could be concluded that the senior university teachers
may consider additional training unnecessary or irrelevant at the particular
stage in their career.
Despite the limited sample size, the correlation between the participants’
academic title and/or their years of experience with variables relevant to the
research question proved significant. As presented in Table 3, younger participants proved a higher awareness of the importance of relevant aspects regarding their teaching in English.
Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
.444
64

Approx. Sig.
.015

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Table 3. Symmetric Measures: Academic title vs. Phrases important for teaching

It can be seen that when choosing among alternatives concerning their
expectations from a potential EMI course, 36.0% Assistant Professors and
44.0 % Teaching Assistants responded in favour of the knowledge of the
phrases necessary for the teaching of their academic subject which is rather
important (c = .444).
Unfortunately, as can be seen from Table 4, some other significant aspects
regarding EMI, such as the participants’ awareness concerning the importance of teaching strategies could not be confirmed with certainty.
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
11.852(a)
12.425

df
6
6

Asymp. Sig. (2-sided)
.065
.053

3.756

1

.053

64

a 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.31.
Table 4. Chi-Square: Academic title vs. Strategies important for teaching

In fact, the correlation between the participants’ academic title and their
expectation to learn about new strategies needed for their teaching proved
insufficiently convincing (p = .065).
Nevertheless, the descriptive statistics presented in Table 5 does indicate
a fairly acceptable confirmation of the importance of the correlation between
academic title and teaching strategies as an important aspect of EMI.
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Important Count
to a
Expected Count
certain
% within
extent
P10.5.Strategies
% within
Academic title

6.8

Total
1
11

19

7.4

19.0

2.1

2.7

5.3%

10.5%

26.3% 57.9% 100.0%

14.3%

22.2%

21.7% 44.0%

29.7%

6

3

12

12

33

3.6

4.6

11.9

12.9

33.0

18.2%

9.1%

85.7%

33.3%

36.4% 36.4% 100.0%
52.2% 48.0%
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Full Professor
Expect
Important Count
to learn
Expected Count
new
% within
teaching
P10.5.Strategies
strategies
% within
Academic title

Academic title
Associate Assistant Teaching
Professor Professor Assistant
1
2
5

51.6%

Table 5. Descriptive statistics: Academic title vs. Strategies important for teaching

A total of 44.0% of Teaching Assistants considered it important to learn
about new teaching strategies while a total of 36.4% of Teaching Assistants
and 52.2 % of Assistant Professors considered it important ‘to a certain extent’.
An encouraging finding could be based on the correlation between the
level of knowledge of English and the expectation to learn about new micro and
macro teaching activities, another relevant aspect of EMI teaching (Table 6).
Full
Professor
Knowledge
of English

Upperintermediate

Count
Expected Count
% within
P6.Knowledge
of English
% within
Academic title

Advanced

Count
Expected Count
% within
P6.Knoweldge
of English
% within
Academic title

Academic title
Associate Assistant Teaching
Professor Professor Assistant

Total
1

4

2

10

13

29

3.2

4.1

10.4

11.3

29.0

13.8%

6.9%

34.5%

44.8% 100.0%

57.1%

22.2%

43.5%

52.0%

45.3%

0

4

7

4

15

1.6

2.1

5.4

5.9

15.0

.0%

26.7%

46.7%

26.7% 100.0%

.0%

44.4%

30.4%

16.0%

23.4%

Table 6. Descriptive statistics: Academic title vs. Knowledge of English

A total of 44.8% of Teaching Assistants and 34.5% of Assistant Professors
(out of 29 teachers in the entire sample) reported their knowledge of English
was at an upper-intermediate level while 26.7% of Teaching Assistants and
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46.7% of Assistant Professors (out of 15 teachers in the entire sample) reported
their knowledge of English was at an advanced level.
In order to support this finding, an additional correlation analysis was
performed (Table 7 and Table 8).
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
17.300(a)
19.121
.048
64

df

Asymp. Sig. (2-sided)
8
.027
8
.014
1
.827

a 10 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25.
Table 7. Chi-Square: Knowledge of English vs. Importance of teaching activities

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
.461
64

Approx. Sig.
.027

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Table 8. Symmetric Measures: Knowledge of English vs. Importance of teaching activities

The correlation of the number of respondents with upper-intermediate
or advanced English knowledge with those who stated they considered that
learning about new micro and macro activities would be important to a certain extent proved significant (p = .027; Table 7 and c = .461; Table 8). With
respect to the research objective this finding is most relevant as it confirms the
assumption that, in comparison to senior teaching staff, younger teachers do
not underestimate the importance of the aspect of the methodology of teaching within EMI.
Another relevant conclusion could be drawn on the basis of the choice
of word that the respondents opted for when asked to choose the word which
best describes their opinion about a potential EMI course (Table 9).
Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
.616
64

Approx. Sig.
.026

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Table 9. Symmetric Measures: Academic title vs. opinion that EMI would be
‘challenging’
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In fact, half the Assistant Professors (50.0%) and Teaching Assistants
(45.8%) opted for ‘challenging’. This finding indicates that both younger
teachers and those with fewer years of experience do take into consideration
the possibility of taking an EMI course. The Symmetric Measures confirmed
the importance of this finding (c = .616).

University teachers’ attitudes towards the implementation of english as a medium of instruction in serbian higher education

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
.339
64

Approx. Sig.
.040

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Table 10. Symmetric Measures: Academic title vs. Choice to attend an EMI course

3. CONCLUSION
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Finally, the response to the question whether the participants would
actually attend an EMI course if it were organized for them provides additional
confirmation (c = .339) (Table 10).

Despite the limited scope of the presented research, its findings undoubtedly lead to some preliminary conclusions regarding the implementation of
an EMI course in the context of higher education in Serbia. However, since
the examined participants belong to the humanities, additional investigations
including participants from hard sciences are needed to provide a valid generalization on the subject.
Based on the conducted research, it could be concluded that the teachers’
awareness of the importance of teaching methodology for teaching academic
subjects in English is not as satisfactory as it ought to be, especially among
senior teaching staff. This conclusion is in line with the findings from previous research (Ball and Lindsay 2013; Costa and Coleman 2013; Helm and
Guarda, 2017). In order to improve these teachers’ awareness of their teaching methodology, they should be presented with micro and macro activities
used in language teaching. Thus they would be given an illustration of how
certain teaching/learning strategies and techniques may be implemented for
subject-specific purposes. For instance, internalizing vocabulary based on
quizzes, conducting project-based and task-based learning for the purpose
of understanding complex aspects within a certain field, practising writing
resumes for the purpose of developing writing skills, introducing group discussions and short presentations based on small-scale research in order to
motivate spoken production, etc. Although some of these approaches may
seem familiar to teachers from non-philological fields, the particular teaching
approaches applied in language classes may prove representative and unique.
More importantly, the conducted research indicates the need to overcome the possible resistance of university teachers, whose English is not their
native language, towards using English as a medium of instruction in general
(Hultgren et al. 2015). Although this conclusion cannot be confirmed statistically in the present research, it may be presumed from the fact that almost
half of the targeted teachers did not respond to the questionnaire despite the
repeated invitations. One can speculate that the reason for this could be a
common pride in the national Serbian language, a fact which should not be
neglected especially since governmental policies in Serbia have been revised
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to encourage the use of the Cyrillic alphabet. In addition, various agencies
have been established to further the use of the Standard Serbian language at
all levels, education and the media especially. Another reason for the possible resistance of Serbian university teachers towards EMI may be the inadequate knowledge of English among many of them, especially seniors, which
is why they might be reluctant to consider EMI as an option to advance their
carer. Finally, age is a considerable factor given that senior teachers who are
approaching their retirement might not be interested in adopting a new skill
at all. This means that the implementation of EMI courses in Serbian higher
education should be focused on younger teachers and those who are willing
to accept the new career challenge to add another skill to their resume. Thus,
from the perspective of a number of Serbian university teachers, which is not
insignificant, using English for teaching academic subjects may be regarded
as a highly motivating, challenging type of activity which opens the door to
international educational cooperation.
To conclude: Serbia as part of the European higher education area and
a country which has been implementing the Bologna Declaration since 2005
is obliged to accept necessary EHEA standards, regulations and trends. All
of them lead towards educational internationalization, empowering international students’ mobility and university staff exchange. Given that an important prerequisite for this internationalization is teaching academic subjects
in a foreign language, English being the dominant one, the implementation
of EMI should no longer be considered an option for educational systems in
Europe, but rather a necessity. Since the Serbian university context is undeniably one of them, it can be said that implementing English as a medium of
instruction in Serbian higher education is both a necessity and a career challenge for its university teachers.
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STAVOVI UNIVERZITETSKIH NASTAVNIKA PREMA
UVOĐENjU ENGLESKOG JEZIKA KAO JEZIKA NASTAVE U
SRPSKO VISOKO OBRAZOVANjE
Rezime
Rad se zasniva na istraživanju koje je imalo za cilj da ispita odnos univerzitetskih nastavnika iz srpskog visokog obrazovanja prema engleskom jeziku kao jeziku nastave (EJJN).
Podaci dobijeni istraživanjem otkrivaju stavove srpskih univerzitetskih nastavnika prema
primeni EJJN, dok korelacije između nekih podataka, kao na primer iskustvo u nastavi akademskih predmeta na maternjem jeziku sa procenom sadržaja EJJN, pružaju preliminarne
zaključke o mogućim izazovima i preprekama u vezi sa uvođenjem EJJN u srpski obrazovni
sistem. Podaci su prikupljeni na osnovu upitnika sa 12 zatvorenih pitanja na Filozofskom
fakultetu u Nišu, a dobijeni rezultati analizirani su kvantitativno i kvalitativno. Iako ograničenja ispitanog uzorka (64 ispitanika iz humanističkih nauka) ne omogućavaju opštu sliku o
ovoj temi, rezultati istraživanja nude uvid u problem i služe kao inicijativa za dalja istraživanja.
Ključne reči: engleski jezik kao jezik nastave, implementacija engleskog jezika kao jezika
nastave, univerzitetski nastavnici, visoko obrazovanje u Srbiji.
Примљен: 10. април 2019. године
Прихваћен: 21. новембра 2019. године
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Један од фактора који детерминише квалитет и ефикасност
савремене наставе јесте повратна информација која се у њој остварује. Пружајући увид у постигнуће ученика, његов рад и залагање
али и уочене слабости и недостатке, повратна информација има
велику информативну вредност за процес планирања и реализовања наставе. У намери да истражи ово значајно питање, предмет
рада јесте дидактички аспект остваривања повратне информације у средњошколском образовању. Рад има за циљ да истражи
особености повратне информације у настави средњих школа
као и основне баријере успешне повратне информације на овом
нивоу школовања. Операционализација циља извршена је кроз
два задатака:1) утврдити дидактички аспект повратне информације у подручју остваривања: информативне, мотивационе, развојне, дијагностичке и корективне функције; 2) идентификовати
основне баријере квалитетне повратне информације у средњошколској настави. Узорак истраживања чине 208 ученика 4. разреда
средњих школа са територије града Ниша и Косовске Митровице.
Истраживани узорак је намеран јер су у циљу остваривања највишег нивоа репрезентативности истраживањем обухваћени
ученици који су све четири године средњег образовања бирали
предмет Грађанско васпитање у оквиру којег су стекли одређени
ниво знања о информацијама, повратним информацијама и формама комуницирања које се заснивају да постојању адекватног
feedbackа. Инструмент коришћен у истраживању јесте петостепена скала Ликертовог типа. Резултати спроведеног истраживања показују завидан ниво остваривања основних функција
повратне информације од мотивационе и информативне као
најзаступљенијих до развојне као мање препознатљиве у настави.
1 marija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs
2 minic.vesna@gmail.com
3 Рад је резултат истраживања у оквиру пројеката: Одрживост идентитета Срба и
националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (ОИ
179013), који се изводи на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира
га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; и Косово
и Метохија између националног идентитета и европске интеграције (III 47023), који
финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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На основу резултата истраживања може се такође закључити да
истраживану наставну праксу средњих школа карактерише умерена заступљеност баријера повратне информације као и то да
ученици поседују завидан ниво знања о овом питању али и развијен критички однос и завидан праг толеранције ка њима.
Кључне речи: повратна информација, дидактички аспект,
функције, баријере, средње образовање

УВОД
Претпоставка ефикасности наставе у савременом образовању
јесте постојање квалитетних повратних информација. Oне омогућују
добијање реалног увида о квалитету и нивоу оствареног постигнућа,
карактеристикама примењиваних облика учења и реализованом напредовању и развоју ученика. Квалитетним педагошко-дидaктичким обликовањем повратне информације добијају се детаљне информације о
оним елементима ученичког рада који су позитивни и пожељни али и
оним који су негативни или погрешни и дају смернице за побољшање
учења и наставних активности које су усмерене на остваривање дефинисаних циљева.
Повратне информације су врло важне у наставном процесу јер омогућују контролу процеса размене порука и интеракције између учесника.
Оне показују како је порука примљена, интерпретирана и прихваћена и
какав утицај је остварила на примаоца. Зато је једно од кључних питања
у остваривању ефикасне повратне информације развој вештина квалитетног слања и примања повратних информација како код наставника
тако и код ученика.
Постојање квалитетне и благовремене повратне информације о
процесу или исходу, утиче повољно на учениково залагање и даљу мотивацију, док је ефикасност повратне информације у великој мери детерминисана начином њеног давања. Основни принцип ефикасне повратне
информације у настави јесте да сврсисходно доприноси остваривању
постављеног циља наставе уз пуну активност ученика. Повратна информација тако треба да представља скуп информација које ће помоћи
ученику да усвоји знање вишег квалитета, развије пожељно понашање
и да га континуирано усмерава ка будућем напретку и развоју. Усмереност ка будућем развоју захтева такву повратну информацију која ће с
једне стране бити довољно информативна да спецификује вредности и
добре стране ученичког учења али и евентуалне грешке и пропусте које
треба исправити. Осим информативне функције којим се стиче реалан увид у карактер и квалитет ученичког ангажовања и постигнућа
веома је важна и њена мотивациона улога. Ова улога огледа се у њеној
подстичућој димензији, у мотивацији да ученик настави са пожељним
активностима или пак да превазиђе препреке са којима се суочава и
успешно се приближи постављеном циљу. Успешним сједињавањем
информативне и мотивационе функције повратна информација ученика поставља у субјекатску позицију у настави која се огледа у његовој
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реалној спремности да успешно планира даљи процес учења и ефикасно
га остварује.
Правилним начином давања повратне информације спречава се да
она постане инструмент контроле, средство наметања, начин награђивања или кажњавања деце. Зато је једно од основних питања начина
давања повратне информације: „да ли наставник користи повратне
информације како би ученика и његов рад прилагодио својој визији
понашања и учења, или их користе да ученику помогне усмеравањем и
мењањем њиховог рада у складу са критеријумима које диктира само
учење” (Pučko 1995: 27). Улога наставника у пружању повратне информације је врло важна. Осим начина формулисања, односно креирања
повратне информације, веома је важна и вештина ефикасног изражавања односно саопштавања, без обзира да ли се ради о вербалној и
невербалној повратној информацији. Са овог аспекта, важно питање
педагошко-дидактичког образовања наставника јесте управо развој
компетенција ефикасног слања, примања и размене повратних информације али и развој вештина да се ове способности развију и усавршавају и код ученика са којима наставници раде.

1. ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА У НАСТАВИ
Повратна информација у настави представља одговор, односно
реакцију примаоца на примљену поруку. Она је показатељ степена разумевања, односно усаглашености значења између онога ко је поруку
послао и онога коме је порука намењена. Уз повратну информацију
комуникацијски процес наставе постаје разговор, односно, двосмерна
комуникација чија је основна одлика споразумевање. Из овог разлога
потребно је инсистирати на обезбеђивању повратне информације која
нас информише о томе да ли нас саговорник прати, разуме и реагује на
упућену информацију. Повратна информација у настави је предуслов
успешне комуникације, али и основа даљег учења. Дајући увид о исправности и тачности наших поступака, повратна информација смањује
ниво субјективних интерпретација и погрешног сагледавања резултата
и успех. Такође, без повратне информације бисмо стварали закључке
о својим поступцима на темељу субјективних интерпретација и тако
добили погрешну слику о себи. Повратна информација је, у ствари,
врста комуникација у којој добијамо информацију о неким аспектима
нашег понашања, о радном учинку, а уједно и повећава осећање испуњености (Nešković 2015).
У интерперсоналној комуникацији, као доминантној врсти комуникације у настави, повратна информација подразумева примаочев
одговор на поруку која стиже од пошиљаоца, као и сазнање о сметњама
које прате комуникацију. С обзиром на наведене карактеристике, дидактичко обликовање квалитетне повратне информације мора се темељити
на неколико кључних поставки. Најпре, повратна информација подстиче
и каналише сарадњу и поверење између учесника у комуникацији. Као
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важна поставка успешног дидактичког обликовања повратне информације јесте њена усмереност на редуковање постојећих дистрактора
односно шумова у процесу слања, примања и реаговања на повратну
информацију. Ова особеност повратне информације посебно доприносу обезбеђивању квалитета наставне комуникације јер ако прималац
поруке одашиљаоцу узврати повратном информацијом о шуму или
дистрактору у преносу, интерперсонална комуникација ће бити ефикаснија јер ће бити могуће отклонити тај шум (Suzić 2005).
Важно питање савремене педагогије јесте питање оцене као вида
повратне информације у настави. У образовном процесу оцена представља основну повратну информацију о квалитету савладаног градива,
међутим она није довољна за успешно вођење ученика кроз процес
учења. У настави је посебно важна квалитативна повратна информација, која ученику даје јасан увид шта је и у којој мери постигао, успешно
урадио, а шта није и због чега. На основу ове информације ученик може
да планира даље поступке и постави реалне циљеве свог рада. Оваква,
квалитативна повратна информација уједно омогућује наставнику да
стекне реалан увид о напредовању ученика као основи за наредно прилагођавање темпа учења и развоја. Имајући ово на уму, приликом давања
повратне информације наставник треба да има у виду циљ са којим се
информација шаље и да обезбеди њену прецизност, јасност, објективност и систематичност. Важна карактеристика повратне информације
којом се обезбеђује њен позитиван ефекат на ученички развој јесте да
она најпре треба бити усмерена на вредности ученичког постигнућа у
форми похвала и нагласком на оно што је ученик добро урадио, затим се
прелази на анализу грешака и завршава се сугестијама за унапређивање
постојећег стања и обезбеђивање наредног развоја.
Полазећи од општих кибернетичких начела и могућности
коришћења повратне информације у настави, повратну информацију
карактерише: „а) степен усвојености повратне информације од стране
ученика, б) сложеност повратне информације, в) временска димензионалност, г) однос према систему којим се управља, д) степен фиксираности повратне информације” (Knežević 1973: 60). Према степену усвојености повратна информација може бити спољашња и унутрашња; по
сложености може бити проста и сложена, односно линеарна и разграната; према временској димензионалности може бити без закашњења
и са закашњењем; према критерију односа према систему повратна
информација може бити позитивна или негативна; степен фиксираности повратне информације разврстава исту на основну и помоћну
(Knežević 1973: 60–62). Осим наведених, као критеријуми разврставања
повратних информација издвајају се још: 1) усвојеност повратне информације: унутрашње и спољашње; 2) сложеност повратне информације:
једноставне и сложене; 3) временска димензионираност: континуиране
и неконтинуиране; 4) посредност-непосредност у преносу: директне
и индиректне; 5) персонална реализованост вредновања за повратну
170

Дидактички аспект повратне информације у средњошколском образовању

Nasle|e 44 • 2019 • 167−184

информацију: повратна информација наставника, ученика, родитеља,
директора, стручних сарадника и сл.; 6) исходишни однос према квалитету рада наставника: позитивна и негативна (Jorgić 2005: 217–224).
Повратна информација у наставном процесу може бити вербална
и/или невербална. Невербална повратна информација у настави омогућава нам праћење и информисање у току самог процеса наставе
чиме се она не одваја од осталих елемента и наставних активности већ
се сагледава целовито тј. у јединству са њима. Она у најједноставнијем
смислу представља праћење невербалних знакова и понашања наставника односно ученика у току наставе. Повратну информацију невербалног карактера добијамо из невербалних знакова ученика пратећи израз
лица, нарочито очи и уста. Заинтересовани израз лица, тело и глава у
пози слушања, гледање у очи наставника, активно праћење његовог
излагања, јесу невербални знаци да ученик разуме оно што наставник
говори. Међутим, и онда када је наставник готово сигуран да невербални знаци указују на разумевање, потребно их је потврдити и вербалном повратном информацијом. Кроз јединство невербалних и вербалних повратних информација добија се најобјективнији увид у ниво разумевања и прихватања информација односно садржаја комуницирања.
Са садржајног аспекта, комуникација је успешна, када особа која прима
поруку на исти начин тумачи знакове као особа која је поруку упутила.
За успешну наставу важно је да наставник добије повратну информацију од ученика, али је исто тако, и ништа мање важно, да ученик добије
повратну информацију од наставника и то како невербалним тако и
вербалним повратним информацијама. Ученику су у настави једнако
важни и вербални и невербални знаци разумевања, заинтересованости,
подстицаја и подршке наставника.

2. ОСВРТ НА ИСТРАЖИВАЊА ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
О значају повратне информације у ефикасном дидактичком обликовању наставе говоре многобројна истраживања (Brophy, 1981; Burneet, P.,
Mandel, V. 2010; Gable et al. 2009; Hattie & Timperley 2007; Kalis, Vannest,
& Parker 2007; Lannie, & McCurdy, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2005;
Smith, H., Higgins, S. 2006). Већина наведених истраживања истиче
улогу повратне информације у остваривању квалитета наставе и корелацију између њених својстава и учесталости и постигнутих резултата
у настави. О вредности повратне информације и њеном значају у залагању ученика говори се и са аспекта специфичности узраста на коме
се примењује. Тако се за правилно коришћење повратне информације
истиче да ,,морамо знати да треба користити повратне информације о
могућностима за млађе ученике (1–4 разред) и повратне информације
о напорима (залагању) за старије ученике (5–7 разреда)” (Burneet, P.,
Mandel, V. 2010: 151). Код млађих ученика писање повратне информације
се може изводити на различите начине, при чему је циљ, с једне стране,
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помоћи ученицима, а са друге, олакшати наставнику да у континуитету
и у току процеса наставе врше ову делатност. У пракси се као најпожељнији начин давања повратне информације ученицима најмлађих разреда јавља печат цветова, лептирића или популарних цртаних ликова,
који се бележе као у стриповима. На најмлађем узрасту ово може бити и
ефикасније од усменог објашњавања. Циљ повратне информације јесте
да помаже ученику да усмери пажњу на задатке, на учење и проблеме
који произилазе из учења при чему се ученици не упоређују међусобно.
Rosenšajn i Stivens (1986) издвајају две врсте повратних информација:
(1) дневне коментаре и (2) недељне и месечне коментаре. Дневни коментари олакшавају увођење нових садржаја а недељни и месечни коментари
дизајнирани су тако да осигурају да се претходно обрађени садржај учврсти. Ефикасни наставници посвећују између 15 и 20% наставног времена
за недељне и месечне повратне информације (Good & Grouws, 1979).
Такође, да би правилно користили повратне информације у настави
морамо ,,разумети разлоге понашања и активности ученика” (Smith, H.,
Higgins, S. 2006: 500) у смислу предуслова који су довели до њих али и
циљева ка којима су усмерени. Taker i Strong (Tucker & Stronge, 2005) као
једну од једанаест кључних квалитета ефективних наставника наводе
смислено представљање садржаја уз подстицање разумевања и праћење
процеса оцењивањем односно правовременим и информативним
повратним информацијама (Tucker & Stronge 2005: 2–3).
О значају повратне информације у остваривању ефективности наставе
говоре и Ко и сараднице које истичу да ефикасност нужно подразумева „праћење разумевање ученика редовним пружањем одговарајућих
повратних информација” (Ko, Sammons & Bakkum 2013:7). Указујући да
наставне стратегије представљају моћно средство ефикасног наставног
рада Marzano и сарадници (Marzano, Marzano & Pickering, 2003; Marzano,
Pickering & Pollock, 2001) значајну улогу придају повратним информацијамa у настави. Међу девет основних стратегија којима се обезбеђује
ефикасност наставе ови аутори убрајају дефинисање циљева и пружање
повратне спреге.
С аспекта проучавања значаја повратне информације у обезбеђивању ефикасности наставе важно је истаћи и такозвани Трипод концептуални модел ефективности наставе и ангажованости ученика, који је
у оквиру МЕТ пројекта (Measures of Effective Teaching Project- MET) конципирао Роналд Фергусон са Универзитета у Харварду. Сматрајући да
ученици умеју да препознају добру наставу ако је искуствено доживе
(Dillon, 2010; Ferguson 2010; 2012), Фергусон на основу истраживања
усмерених на ученике као субјекте наставе дефинише седам конструката
(мера) ефективне наставе које се у литератури најчешће именују са 7
Cs (seven constructs of effective teaching). У седам примарних мера квалитета наставе, Ferguson посебну пажњу посвећује повратној информацији (Ferguson, 2010) представљајући је појмом појашњење (clarify) под
који се подразумева проверавање разумевања, превазилажење недоумица, објашњавање идеја и концепата на различите начине и пружање
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3. ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У
НАСТАВИ
Дидактички аспект повратне информације превасходно се огледа у
функцијама којима је повратна информација усмерена, односно које она
успешно реализује у настави. Међу основне функције повратне информације у настави спадају: информативна, мотивациона, развојна, дијагностичка и корективна.
Информативна функција повратне информације има два аспекта. О
овој функцији повратне информације може се говорити с аспекта ученика и са аспекта наставе. С аспекта ученика повратна информација
подразумева конкретно и детаљно обавештавање ученика о постигнућу,
оствареним резултати и постигнутом напредовању. Квалитетном
повратном информацијом ученик може бити информисан о многобројним елементима свога рада и постигнућа: о знању, способностима, интересовањима, залагању, труду, понашању и другим значајним аспектима
развоја личности. Постојање благовремене, јасне, потпуне и свеобухватне повратне информације чини нужну претпоставку информисања
ученика, родитеља, наставника, одељења, школе, ужег и ширег друштвеног окружења о ефикасности наставног процеса и успеху који ученици
постижу у васпитно-образовном процесу.
Међутим, ваља нагласити да повратна информација о постигнућу
ученика није сама себи циљ. Њоме се на најобјективнији и најреалнији
начин пружа и информација о квалитету и ефикасности предузетих
дидактичко-методичких поступака и указује на њихове специфичности,
предности и недостатке. Повратном информацијом наставник добија
реалну слику о свом раду, поуздану слику о ученичком савладавању
наставних садржаја, врши праћење и контролу ефикасности наставног
процеса али и планира и реализује следеће поступке.
Мотивациона функција повратне информације огледа се у њеном
обликовању и формулацији која ће ученике покретати, стимулисати
на активности у правцу даљег стицања знања и развоја. Претпоставка
остваривања мотивационе функције повратне информације јесте познавање личности ученика, континуирано и систематско праћењу његовог
напредовања и индивидуализација васпитно-образовних активности.
Посебну мотивациону вредност у настави има она повратна информација која је усмерена на адаптацију и корекцију активности и понашања у циљу постизања веће мотивације и ефикасности. Информација
којом ученици редовно добијају обавештење о нивоу свог напредовања
и упутства за даљи рад остварује се значајна мотивација која подстиче
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повратних информација тако да ученици схвате како да побољшају свој
рад. „У појашњавању наставника у први план се истичу интеракције са
ученицима путем којих се разјашњавају све нејасноће и конфузије, и
утиче на истрајност ученика” (Јovanović 2017: 167).
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ученике на залагање и труд, развија осећај вредности, самопоштовања и
самоактуелизације.
Инструктивна (развојна) функција повратне информације може
се представити ставом да је она моћно средство наставника „за усмеравање пажње ученика на најважније садржаје и начине учења које сматра
ефикасним” (Havelka 2000:167). Одлика повратне информације да спецификује, односно инструише наредне кораке ка постигнућу, напредовању и развоју чини основу њене инструктивне функција. Зато повратна информација у својој формулацији мора бити усмерена на ниво
остваривања постављених циљева и стандарда, на основу које се добија
информација о евентуалним потребама за променама, већим залагањем
или неопходној помоћи, односно спецификовање даљег напредовања.
Инструктивна функција повратне информације подразумева и указивање на постигнуће које је остварено, оног које је у извесној мери остварено и оног за чије се остваривање ученик треба још потрудити.
Дијагностичка функција повратне информације огледа се у откривању и утврђивању оних својстава процеса учења и постигнућа у настави
која су значајна за обезбеђивање квалитета и ефикасности наставног
рада. Ова функција повратне информације подразумева благовремено
дијагностификовање добрих, позитивних својстава и квалитета које
треба очувати и даље развијати, али и оних који представљају потенцијалне ризике и тешкоће за остваривање жељеног успеха те их треба
кориговати. У настави је дијагностификовање и вредности (предности) и недостатака (тешкоћа) процеса учења једнако важно јер се њиме
пружа основа за остваривање мотивационе и инструктивне односно
корективне функције повратне информације у наставном раду.
Корективна функција повратне информације једна је од њених
важних функција које се везују за наставника и наставу. Она подразумева утицај повратне информације на акционо планирање које наставник врши за наредни наставни период. Акционо планирање подразумева
процес уношења промена или допуна у планирање и извођење наставе у
циљу очувања и унапређивања квалитета наставе, односно кориговање
уочених недостатака или потенцијалних ризика. Повратну информацију наставник користи „да би планирао и програмирао будући рад са
учеником, док ученик добија увид о сопственим постигнућима, знању и
способностима учења” (Gipps 1994: 125). Ова функција се тако огледа у
обезбеђивању адекватних основа за унапређивање квалитета и ефикасности наставе кроз доношење одлука о мењању (кориговању) и иновирању наставних метода, организације наставе, начина комуникације и
других дидактичко-методичких поступака.

4. БАРИЈЕРЕ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У НАСТАВИ
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Као што смо у претходном делу рада већ рекли, квалитет и ефикасност повратне информације у настави условљена је компетентношћу
пошиљаоца поруке, начином преноса поруке, знањем и информисаношћу
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2)

Дигресирање – склоност учесника у комуникацији да се фокусира на
дигресије, да каналише бежање од теме према споредним питањима;

3)

Фокусирање на ирелевантности и дистракторе – учесник обраћа
пажњу на пратећи шум или музику, на предмете и појаве у окружењу пре него на садржај педагошке комуникације;

4)

Дефанзивно слушање – особеност слушаоца да се ментално, вербално или активно брани од свега што у комуникацији може доживети као напад;

5)

Пребрзо закључивање – тактика скраћивања или прекидања педагошке комуникације у виду ускакању у дискусију са изношењем закључка;.

6)

Вербални дистрактори: а) двосмислености (прате речи и изразе који
се исто пишу а имају различита значења с обзиром на изговор или
контекст; б) говорне мане: замуцкивање, шушкање, неправилна
дикција, прегласан говор, претих говор; в) поштапалице: речи, изрази, нејасни гласови или слогови који фреквентно прате излагање
на местима где контекстуално не припадају (овај, иначе, према томе,
у том случају…); г) збуњујући изрази: непрецизност говора које настају због кривог говора и кривог наглашавања, жаргонског говора
или непримерене метафоре; д) емотивне речи- поруке које код слушаоца или примаоца поруке изазивају прејаке емоције, било позитивне или негативне;

7)

Механичке баријере – блокирају комуникацију у физичком смислу.
Препрека може бити бука или оштећење физичког помагала;

8)

Филтрирање – намерна манипулација информацијама како би оне
изгледале привлачније за примаоца;

9)

Претрпаност информацијама – квантитативна или квалитативна непримереност информације могућностима ученика (превише
информације, комплексне информације, стручни термини, стране
речи и сл.;
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примаоца поруке, мотивисаношћу примаоца и слично. Посебно значајан фактор квалитета повратне информације јесу и дистрактори или
баријере различитих врста и карактера. Као најчешће дистракторе у
наставној пракси срећемо:
1) Псеудослушање – прикривање одсуства интересовања за тему, излагача или садржај педагошке комуникације, односно привидно
или одглумљено показивање или демонстрирање пажње у току комуникације, односно

10) Недовољна пажња – изазвана различитим узроцима као што су болест, умор, незаинтересованост (Рот и Радоњић, 1992);
11) Нетолерантан наставников однос према ученицима као што су подсмех, срамоћење, претња, критика и сл. Такође, и ауторитативност
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наставника који не поштује жеље и мишљења ученика, намеће своје
ставове, не допушта ученикову самосталност и иницијативност,
кажњава, не прилагођава наставу ученицима, чиниће препреку
нормалној наставној комуникацији (Kовачевић, 2012).
Ефикасну повратну информацију, коју карактерише одсуство
баријера, у настави обезбеђује наставник који јасно, прецизно и тачно
изражава информације у складу са знањима и способностима својих ученика. У процесу превазилажења препрека веома је важан и сам однос
између учесника комуникације односно однос између наставника и ученика. Претпоставка успешно дијагностификовања и отклањања баријера
јесте непосредан, срдачан, добронамеран и искрен однос, међусобно разумевање и подршка, однос кога карактеришу толеранција и емпатија.

5. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП
Као претпоставка успешног остваривања наставе, повратна информација значајно детерминише артикулацију наставе и квалитет остваривања дефинисаних циљева и задатака. Из тог разлога, предмет нашег
рада јесте дидактички аспект остваривања повратне информације у
средњошколском образовању. Циљ рада јесте да истражи особености
повратне информације у настави средњих школа као и основне баријере
успешне повратне информације на овом нивоу школовања. Постављени
циљ операционализован је кроз два задатака: 1) Утврдити дидактички
аспект повратне информације у подручју остваривања: информативне,
мотивационе, развојне, дијагностичке и корективне функције; 2) Идентификовати основне баријере квалитетне повратне информације у
средњошколској настави.
Узорак истраживања чине 208 ученика 4. разреда средњих школа са
територије града Ниша и Косовске Митровице. Према начину узроковања, истраживани узорак је намеран јер су у циљу остваривања највишег
нивоа репрезентативности истраживањем обухваћени ученици који су
све четири године средњег образовања бирали предмет Грађанско васпитање. Висок ниво репрезентативности остварен је тиме што су управо
ови ученици кроз реализацију програмских садржаја изборног предмета
Грађанско васпитање стекли одређени ниво знања о информацијама,
повратним информацијама и формама комуницирања које се заснивају
на постојању адекватног feedback (debata). Истраживањем су обухваћена
104 ученика гимназија и 104 ученика средњих стручних школа.
Инструмент коришћен у истраживању јесте петостепена скала
Ликертовог типа у којој су ученици изражавали степен слагања са тврдњама о дидакатичким аспектима повратне информације (функције
повратне информације у настави) и њеним најчешћим баријерама у
пракси. Статус независне варијабле у спроведеном истраживању има
тип школе коју ученици похађају.
176

Дидактички аспект повратне информације у средњошколском образовању

6.1. Дидактички аспект повратне информације
Дидактички аспект повратне информације огледа се у њеној информативној, дијагностичкој, развојној, корективној и мотивационој функцији. Остваривањем ових функција повратна информација доприноси
обезбеђивању квалитета и ефикасности наставе. Тврдње којима су се
изражавале функције повратне информације у настави су: информативна: повратна информација информише и квалитету стеченог знања
и ствара реалну слику о себи и свом постигнућу; дијагностичка: информише о грешкама и мањкавостима; развојна: усмерава, спецификује
даље напредовање; мотивациона: подстиче на даљи труд и залагање и
корективна: усмерена је на кориговање грешака и пропуста.
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6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

Табела 1. Дидактички аспект повратне информације
Тврдње
Повратна
информација
информише о
квалитету стеченог
знања
ствара реалну
слику о себи и свом
постигнућу
информише
о грешкама и
мањкавостима
усмерава,
спецификује даље
напредовање
подстиче на даљи
труд и залагање
усмерена је на
кориговање грешака
и пропуста

Уопште се
не слажем

Не слажем
се

Нити се
слажем,
нити се не
слажем

Слажем се

У
потпуности
се слажем

Укупно

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

18

8.7

24

11.5

40

19.2

53

25.5

73

35.1

208

12

5.8

22

10.6

55

26.4

74

35.6

45

21.6

208

16

7.7

29

13.9

37

17.8

68

32.7

58

27.9

208

32

15.4

36

17.3

38

18.3

51

24.5

51

24.5

208

11

5.3

21

10.1

39

18.8

56

26.9

81

38.9

208

7

3.4

20

9.6

37

17.8

79

38.0

65

31.3

208

На основу резултата представљених у табели 1. јасно се може видети
да ученици препознају остваривање свих истраживаних функција
повратне информације у настави. Ипак, према броју позитивних одговора издваја се мотивациона функција коју у потпуности истиче 38,9%
(81) и истиче 26,9% (56) ученика. Према учесталости одговора ученика, на
другом месту налази се информативна функција која је изражена двема
тврдњама којима се врши информисање ученика: информише о квалитету знања и ствара реалну слику о ученику и постигнућу. Приказани
резултати такође указују на појаву да ученици ређе у односу на друге
препознају развојну тј. инструктивну функцију повратне информације
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јер се чак 32 (15.4%), односно 36 (17.3%) њих уопште не слаже, односно
не слаже да повратна информација усмерава, односно спецификује даљи
рад и развој. Анализирајући наведене резултате у односу на показатеље остваривања осталих функција повратне информације у настави,
морамо нагласити да унапређивању ове функције треба посветити
више пажње, иако се она у пракси индиректно остварује и кроз друге
функције као што је корективна на пример. Као претпоставка успешног
остваривања корективне функције, инструктивну функцију треба јасно
одвојити од ње, како би ученици стекли повратну информацију која
ће им бити темељ даљег ангажовања и напредовања, односно темељ за
корективно ангажовање.
Табела 2. Дидактички аспект повратне информације (с обзиром на тип школе)
Повратна информација:
информише о квалитету
стеченог знања
ствара реалну слику о себи и
свом постигнућу
информише о грешкама и
мањкавостима
усмерава, спецификује даље
напредовање
подстиче на даљи труд и
залагање
усмерена је на кориговање
грешака и пропуста

Тип школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе

N
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

M
3.55
3.77
3.44
3.69
3.74
3.44
3.31
3.21
3.76
3.92
3.71
3.97

Sd
1.34
1.25
1.18
1.03
1.21
1.26
1.42
1.38
1.23
1.16
1.14
0.99

t-test

Df

P

-1.23

206

0.07

-1.63

206

0.03

1.74

206

0.57

0.54

206

0.53

-9.83

206

0.27

-1.75

206

0.03

На основу резултата приказаних у табели 2. може се видети да
статистички значајан разлика у ставовима ученика с обзиром на тип
школе коју похађају постоји код информативне и корективне функције повратне информације у настави (p=0.03). У оба случаја ученици
средњих стучних школа чешће препознају ове функције у настави. У
приказу резултата важно је напоменути да се статистички значајан разлика уочава код информативне функције којом се ствара реална слика
ученика и његовог постигнућа (t тест= -1.63). Информативна фукција
у подручју информисања о квалитету стеченог знања показује сличну
тенденцију али не и статистички значајну разлику. Ако утврђене резултате анализирамо из угла специфичности типа школе, можемо разлог
утврђених разлика наћи у чињеници да је ученицима средњих стручних
школа стварање реалне слике о себи и усмеравање на кориговање пропуста претпоставка успешне професионалне орјентације, те им се из тог
разлога више посвећује пажња. Ученици гимназије су по природи и особеностима свог образовања током читавог школовања усмерени ка високошколском образовању док је код ученика средњих стручних школа то
није случај. Део ученика средњих стручних школа нема аспирације ка
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6.2. Баријере повратне информације у наставу
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стицању високог образовања те се уочене појаве могу објаснити управо
залагањем наставника да ученици стекну реалну слику о себи, коригују
пропусте и наставе своје школовање односно изврше квалитетну професионалну оријентацију. Посматрано са овог аспекта, резултати су са
једне стране охрабрујући али и упозоравајући, с друге стране. Наиме,
наведене функције је важно остваривати у настави без изузетка и тип
школе не сме детерминисати њихово остваривање. И ученицима гимназија једнако треба пружати повратну информацију за стварање реалне
слике о себи и свом постигнућу и усмеравати их на кориговање грешака
баш као и ученике из средњих стручних школа.

Умети дати и примити констрктивну повратну информацију је једно
од основних умећа у наставном процесу. У пракси је овај процес често
отежан постојањем ометајућих фактора односно баријера.
Табела 3. Баријере повратне информације
Баријере квалитетне
повратне
информације у
настави

Уопште се
не слажем

Не слажем
се

Нити се
слажем,
нити се не
слажем
N
%

N

%

N

%

Усмеравање
пажње на дистракторе
из средине (бука,
музика, светлост,
температура)

25

12.0

41

19.7

46

Употреба непознатих
термина

26

12.5

32

15.4

39

18.8

41

30

14.4

25

Одсуство
интересовања за тему
Усмереност
комуникације ка
појединцима
Поштапалице и
збуњујући изрази
Изражавање нервозе
и несигурности
Тихи говор
Монотон и
једноличан говор
Одсуство
невербалних знакова

Слажем се

У
потпуности Укупно
се слажем

N

%

N

%

N

22.1

53

25.5

46

20.7

208

47

22.6

66

31.7

37

17.8

208

19.7

41

19.7

53

25.2

34

16.3

208

47

22.6

40

19.2

57

27.4

34

16.3

208

12.0

53

25.5

34

16.3

58

27.9

38

18.3

208

26

12.5

39

18.8

48

23.1

59

28.4

36

17.3

208

29

13.9

39

18.8

42

20.2

61

29.3

37

17.8

208

38

18.3

38

18.3

30

14.4

56

26.9

46

22.1

208

36

17.3

44

21.2

36

17.3

48

23.1

44

21.2

208

Резултати истраживања приказани у табели 3. показују на умерено присуство баријера повратне информације у настави. Иако се
неке од баријера чешће препознају од других, генерално гледано, према
заступљености негативних и позитивних значења истраживаних тврдњи, можемо рећи да наставну праксу средњих школа не карактерише
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изразито присуство шумова у остваривању повратне информације.
Ипак, како најчешће ученици препознају препреке у форми употребе:
непознатих термина (слаже се 66; 31.7% и у потпуности се слаже 37; 17.8%
ученика), тихог говора (слаже се 61; 29.3% и у потпуности се слаже 37;
17.8% ученика), изражавања нервозе и несигурности (слаже се 59; 28.4%
и у потпуности се слаже 36; 17.3% ученика) и др. Уколико позитивне
вредности појединачних тврдњи упредимо са заступљеношћу њихових
негативних конотација, потврдићемо да ниједна од наведених баријера
није изразито присутна у наставној пракси средњих школа. Узроке овог,
за наставу охрабрујућег резултата, можемо делимично наћи у чињеници
да се најпре ради о матурантима средњих школа који су током свом школовања развили вештине примања и слања повратних информације и
стекли висок праг толеранције на баријере тј. шумове. С друге стране
резултати показују да је критеријум узроковања узорка истраживања
реалан, јер нам показују да су ученици током наставе предмета Грађанско васпитање стекли релевантна знања и развили вештине да објективно
препознају али и процењују баријере повратне информације у настави.
Табела 4. Баријере повратне информације (с обзиром на тип школе)
Баријере квалитетне повратне
информације у настави
Усмеравaње пажње на
дистракторе из средине
(бука, музика, светлост,
температура)
Употреба непознатих термина
Одсуство интересовања за
тему
Усмереност комуникације ка
појединцима
Поштапалице и збуњујући
изрази
Изражавање нервозе и
несигурности
Тихи говор
Монотон и једноличан говор
Одсуство невербалних
знакова

Тип школе

N

M

Sd

Гимназија

104

3.39

1.34

Стручне школе

104

3.07

1.26

Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе
Гимназија
Стручне школе

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

3.35
3.19
3.06
2.96
3.24
2.93
3.23
3.07
3.31
3.07
3.19
3.17
3.16
3.16
2.91
2.28

1.34
1.19
1.41
1.33
1.35
1.26
1.34
1.28
1.24
1.31
1.37
1.25
1.44
1.42
1.44
1.34

t-test

df

P

1.81

206

0.11

0.87

206

0.13

0.51

206

0.26

1.69

206

0.32

0.89

206

0.32

1.31

206

0.6

0.11

206

0.07

0.00

206

0.68

-1.98

206

0.36

Оправданост напред изнетих закључака потврђују и резултати представљени у табели 4. Као што се може видети, тип школе није значајно
детерминисао ставове ученика о баријерама повратне информације.
Уједначеност ставова ученика средњих стручних школа и гимназија о
овом питању потврђује да су ученици током свог школовања усвојили
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знања и развили компетенције значајне за успешно остваривање
повратне информације у настави и превазилажење, односно значајно
занемаривање постојећих баријера. Као одлучујући фактор развоја ових
квалитета код ученика видимо наставу Грађанског васпитања, у чијем
наставном програму значајно место заузимају наставни садржаји који су
директно или индиректно усмерени на стицање знања и развој вештина
успешне комуникације, информисања и повратне информације (Комуникација у групи: активно слушање, изражавање мишљења, вођење
дебате и дијалога; Селекција информација: објективност као одговорност; Тражење информација значајних за професионално образовање и
тражење посла).

Један од основних елемента успешне наставне комуникације којим
се обезбеђује ефикасност наставе јесте квалитетна повратна информација. Повратном информацијом даје се јасан увид у постигнуће ученика, његов рад и залагање, али спецификују грешке или слабости ових
активности. Правилно дефинисана повратна информација има велику
информативну вредност за процес будућег планирања и дефинисање
циљева рада.
Креирање и слање повратне информације мора бити усклађено са
циљем коме је подређена и као такво мора се заснивати на тачним, конкретним, прецизним и објективним информацијама с нагласком да она
превасходно мора имати позитивну конотацију тј. да указује или истиче
позитивно постигнуће или квалитете. Тек након информација о позитивним особеностима, она може садржати анализу недостатака или грешака
након којих следи сугестија и спецификација корака наредног развоја.
Важно обележје повратне информације јесте њен конструктивни
карактер којим се врши усмеравање ученика на напредовање, развој,
усавршавање знања, вештина или постигнућа. Да би имала мотивациону
улогу повратна информација треба бити оријентисана на резултат, рад,
постигнуће а не на критику особина личности ученика.
У процесу пружања повратне информације у настави, наставник
има веома важну улогу која се огледа у подстицању и оспособљавању
ученика да развијају вештине тражења, обликовања, слања и реаговања
на повратне информације. Да би у овоме успео наставник своју активност треба усмеравати на развој критичког мишљења ученика, аналитичности, активног слушања и стваралачког реаговања. Претпоставка
ефикасности наставе која је директно условљена квалитетом повратне
информације јесте стварање реалне слике о својим квалитетима и
могућностима код ученика.
На основу емпиријског истраживања дидактичког аспекта повратне
информације с аспекта истраживања њених основних функција и
баријера са којима се сусреће у средњошколској пракси, могу се извести
следећи закључци: 1) Дидактички аспект повратне информације у
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средњошколском образовању остварује се кроз реализацију свих истраживаних функција (информативна, мотивациона, развоја, дијагностичка и корективна); 2) Према учесталости у пракси предњачи мотивациона функција након које следи информативна функција; 3) ученици
ређе у односу на остале истичу остваривање развојне, односно инструктивне функције повратне информације у настави; 4) тип школе које ученици похађају условио је статистички значајну разлику у ставовима о
остваривању корективне функције и информативне функције у домену
стварања реалне слике о ученику, што нас наводи на закључак да су ове
функције у средњим стручним школама усмерене ка професионалној
оријентацији; 5) истраживану наставну праксу средњих школа карактерише умерена заступљеност баријера повратне информације; 6) ставови
ученика о баријерама повратне информације у настави показују да ученици имају завидан ниво знања о овом питању али и развијен критички
однос и завидан праг толеранције ка њима; 7) утврђени резултати се у
великој мери могу приписати успешно реализованим исходима наставе
Грађанског васпитања, који су у значајној мери усмерени на знања и компетенције ученика у области комуникације и повратних информација.
Као основне педагошке импликације проистекле из рада, могу се
навести потребе за: (1) континуираним развојем вештина кодирања,
слања и декодирања повратних информација наставника, како кроз
систем иницијалног образовања, тако и путем континуираног стручног усавршавања у овој области; (2) дидактичко-методичком подршком
и подстицајем наставника да повратне информације стављају у службу
целовитог развоја личности ученика и једнаку пажњу посвећују остваривању свих њених функција; (3) иновирањем наставних програма у
домену усмерености на садржаје којима се доприноси усвајању знања и
развоју компетенција ученика за успешно креирање, прихватање и реаговање на повратне информације; (4) иновирањем програма постојећих
изборних предмета како у садржинском смислу, тако и у дидактичко-методичком приступу кроз учесталију примену кооперативног и
интерактивног рада и интегративног и тимског приступа настави.
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DIDACTIC ASPECTS OF FEEDBACK
IN HIGH SCHOOL EDUCATION
Summary
One of the factors affecting the quality and efficiency of modern teaching process is
feedback. By providing an insight into students’ achievement, their work and effort, but
also observed weaknesses and flaws, feedback is highly valuable for lesson planning and the
teaching process as well. In order to investigate this important issue, this paper focuses on
the didactic aspects of feedback in high school education. The goal of this paper is to investigate the characteristics of feedback in high schools and the main barriers to giving effective
feedback at this level of education. The research goal was operationalized with two tasks: 1)
identify the didactic aspects of feedback regarding the successful achievement of information,
motivational, developmental, diagnostic and corrective functions; 2) identify the main barriers to giving effective feedback in high school lessons.
The sample included 208 high school students attending the 4th grade from Niš and
Kosovska Mitrovica. The sample was selected because in order to ensure the highest level of
sample representativeness the research included students who attended Civic Education lessons during all four years of high school education, where they acquired a certain level of
knowledge about information, feedback and types of communication which rely on proper
feedback. The instrument used in the research was the five-level Likert scale. The results of
the research show an enviable level of achieving basic feedback functions, starting from motivational and informative as the most commonly used ones, all the way to developmental as
less used and recognized in teaching. The research results also indicate that high schools are
characterized by a moderate level of barriers to giving effective feedback, and that the students
possess an exemplary level of knowledge on this issue, as well as a developed critical attitude
and an admirable threshold of tolerance towards them.
Key words: feedback, didactic aspect, functions, barriers, high school education.
Примљен: 9. мај 2019. године
Прихваћен: 1. децембар 2019. године
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MIRRORED ANATOMIES OF A CULTURE:
OLIVIA MANNING’S THE BALKAN TRILOGY
The paper investigates the way in which Romanians are seen and
mirrored by both outsiders and insiders to the Romanian culture.
The outsider-alien eye is represented by the author-narrator of the
book and her equally foreign characters, while the insider–native eye
belongs to Romanian student readership. Employing a mixed approach
to research in my analysis, both qualitative and quantitative, and having a questionnaire as data collection instrument, I focus on the way
in which students react to how Romanians are perceived by British
foreigners in Olivia Manning’s The Balkan Trilogy. The trilogy is based
on the author’s experience of living in Bucharest during the WWII as
a wife of a British Council officer. The theoretical frame underpinning
the study draws on reader-oriented theories and relies on culturally
and historically rooted stereotypes and their reception. The research
showed that the (largely stereotypical) and negative perceptions of the
British author of the trilogy as put forth by her alter ego female character as well as other characters in the trilogy are not mirrored faithfully
by student readership. Most of these perceptions are rejected by the
majority of the respondents who either blatantly disagree with them or
refrain to position themselves.
Keywords: outsider and insider view, mirrored perceptions,
stereotypes
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1. Setting the Scene
There are several reasons why I chose Olivia Mary Manning’s (CBE2,
1908 – 1980) The Balkan Trilogy to explore the way in which (stereotypical)
views of a foreigner are mirrored by natives in a different historical time. The
first obvious reason is that a major part of the trilogy is set in Romania and,
being a Romanian native, I must confess I have vested interests in the subject.
Secondly, the British novelist in question, according to Anthony Burgess, is
“among the most accomplished of our women novelists” (quoted in the 1981
preface of The Balkan Trilogy). As such, he compared her to Lawrence Durrell,
Graham Greene, Evelyn Waugh and Anthony Powell. The third and most surprising reason popped up in a personal discussion I had with a British Council
official. He told me that Manning’s trilogy is a “must read” for the British officials coming to work in Romania. If the foreign eye is evidently represented
1 codruta.gosa@e-uvt.ro
2 Acronym of Commander of the Most Excellent of the British Empire, order of chivalry
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by the author-narrator herself as well as her British characters in the trilogy,
the Romanian readership is represented by twenty-one students in an English
medium philology M.A. programme at my university. The mirroring device
consists of eighteen quotes about Romania and Romanians taken from the
book, turned into a Likert-scale questionnaire.
As for the conceptual framework of the study, there were two concepts
underlying it: reader reception and stereotypes. All theories that are centred
on the reader start from the assumption that any actual reader is active and
not passive in the act of perception and meaning-making, therefore a literary
text has no real existence until it is read. As such, practitioners of reception
theories look at texts from the point of view of readers (or any other kind of
audience). To give just a recent example, Willis (2018: p. 1) argues:
A reception informed critical practice is rooted in one fundamental premise: the
idea that all texts are designed for an audience, and only become meaningful
when they are read, viewed or listened to.

Stereotypes, though frequently encountered in any walks of life, are a
much less trodden path in the study of literary texts. The dictionary definition simply says that a stereotype is “a standardised mental picture that is
held in common by members of a group and that represents an oversimplified opinion, prejudiced attitude, or uncritical judgment.” (https://www.
merriam-webster.com/dictionary/stereotype). In an essay on Olivia Manning’s The Balkan Trilogy, Percec (2018) discusses the negative accent loaded
with stereotypes, which rises gradually and influences the imagology created
through the narrated journeys at the gates of the Orient, one of these journeys
being that of Olivia Manning’s, whose image of Romania is influenced greatly
by the one appearing in other British travelogues. In fact, Olivia Manning herself, whose voice is ventriloquized by her alter ego female protagonist Harriet
Pringle, through whose eyes the story is seen, says that “the problem with stereotypes is that, more often than not, they are true.” In this way, she sets the
scene for her trilogy.
A brief overview of how Romanians are seen by the author is first presented in this paper, followed by the presentation and discussion of the questionnaire results. In the concluding part of the paper I highlight the most
important findings of this endeavour.

2. Romania and Romanians in Olivia Manning’s mirror
Harriet Pringle, Olivia Manning’s alter ego, is an Englishwoman who
travels to the Balkans for the first time after marrying a British Council officer
having taken his post in Bucharest, in the late 1930s amidst the turmoil of
World War II. Unlike her husband, Guy, who is of working class origin and
harbours leftist ideals flavoured with romantic impulses, Harriet is a genuine
Victorian brought up by an aunt with little respect for anyone who fails to
abide by strict rules, especially when it comes to subdued graciousness. Under
these circumstances, it is understandable why she cannot take the Balkans
186

Mirrored anatomies of a culture: Olivia Manning’s The Balkan trilogy

Nasle|e 44 • 2019 • 185−201

in general and Romania in particular to her heart, as her autobiographical
trilogy, The Balkan Trilogy (1960-1965), shows. Olivia Manning’s major work
was written between the sixth and the eighth decade of the last century, and
consists of six novels grouped in two trilogies (The Balkan Trilogy and The
Levant Trilogy), entitled Fortunes of War. These novels tell the story of Harriet
Pringle’s life in Eastern Europe and the Middle East during the horrid years
of World War II, in which civilisation, as conceived by Westerners, is about to
be torn to pieces.
The stay in interwar Romania is depicted in the same spirit as the British
travelogues about the Balkans first written in the 18th century (Percec, 2018).
Harriet Pringle the character, like her creator Olivia Manning, marries a lecturer who teaches English literature at the University of Bucharest, and follows him to this extreme margin of the Occident, or better said, to where the
Orient begins, geographically and culturally. Alhough conscious of her role
as a dutiful wife to someone who feels safe away from home in this part of the
world, Harriet finds it hard to adapt to this odd environment and to the new
people whom she does not share any values with. Her rational, reserved, and
distant self, clashes dramatically not only with the natives’, but with the other
British expats’ who live in Bucharest. Her view of the Balkans is in line with
the perceptions of other British travellers rooted in colonial beliefs and stereotypes which have endured to date. Thus the Balkans can quite rarely prove
fascinating in their exoticism, most often being contemptible. Kaplan (1993),
for example, argues in this respect that the Balkans are made up of extreme
sensorial images, sounds, smells, extreme emotions, horrible statistics, cruel
ironies which paint a disembodied picture of endless feuds and fragmented
histories. The threat of the Balkans, Todorova (2009: 3) observes in her turn,
has troubled the “civilised” Europe of the last century, particularly since the
advent of the Sarajevo shooting which triggered World War I despite the many
futile attempts which were made to prevent it.
In the Corridors of Mirrors, Brînzeu (1997) brings together the most relevant British authors who travelled to Romania starting from the 18th century
through the communist and post-communist era. The first travellers were
mostly aristocrats and diplomats who made a quick stop on their way to Istanbul, being all shocked by the Romanian experience: dirty peasants, beggars,
thieves, incompetent and corrupt rulers, epidemics, bad roads, haunting folk
music played loud. Between the two World Wars, the British writers’ impressions seem to change for the better, from very bad to mixed. For instance,
Henry Baerlein in a novel entitled And Then to Transylvania (1931), appreciates the friendliness, hospitality and tolerance of the locals and disapproves of
the inferiority complex they seem to have, while considering that Romanians
deserve a rightful place among the Europeans. The communist regime brought
about another interesting angle for the British to look upon Romania. A sort
of Bram Stoker’s Dracula perspective. As Brînzeu (1997) argues, comparing
the Eastern European communist dictators with Dracula was engendered
by Dan Simmons, after he published a book called All Dracula’s Children/
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Children of the Night in 1991. Ceaușescu, like Stalin before him, is presented as
a hell-generated creature, a new Dracula, almost supernatural in his longevity,
the epitome of a dictator set to destroy an entire nation to accomplish his lunatic dreams. His vampiric side was instantiated by the blood transfusions that
he regularly subjected himself to, aimed at keeping him young forever. All in
all, the writers travelling to Romania do not paint a very pretty picture of it but
a rather aggressive and cacophonous one.
To sum up, in The Balkan Trilogy Olivia Manning uses a mirror which
reflects a suggestive view of Romania, tributary to what the 18th and 19th century British travellers produced, projecting a wide range of orientally and
colonially rooted stereotypes against a space and a nation which very rarely
appeal to those visiting it for the first time.

3. Mirroring Olivia Manning’s mirror
The mirror proposed to the M.A. student respondents consisted of a Likert-Scale questionnaire, as mentioned before. As Dőrnyei (2007: 105) observes,
Likert Scales are “undoubtedly” the most famous type of close-ended items,
“which consist of a characteristic statement” through which respondents are
asked to indicate to what extent they agree or disagree with it. Accordingly,
the cover letter accompanying my questionnaire was worded as follows:
I am interested in your opinions on the following quotes about Romania and
the Romanian people which are taken Olivia Manning’s The Balkan Trilogy. In
this trilogy she talks about her experience of living in Romania in the 1930’s.
Choose from 1 (completely disagree) to 5 (totally agree) with the quote and fill
in the space marked with dots. Your answers will be anonymous. Your help is
much appreciated!

The questionnaire was administered as a pen-and-paper, self-completion
instrument and it was addressed to thirty students, all in their early twenties,
predominantly female, enrolled in the M.A. programme. As self-selected, voluntary completion strategy was employed, twenty one completed questionnaires were returned. The eighteen statements/quotes were chosen by trying
to take into account that the completion time should not be longer than thirty
minutes in order to maximise the response rate by not acting as a deterrent,
on the one hand, and on the other, by trying to reflect the proportion between
negative and positive comments towards Romania and Romanians in the
Olivia Manning’s text. The questionnaire concludes with an open-ended section in which the respondents had the opportunity to provide a comment. The
close-ended responses are represented graphically for clarity of reference and
are discussed as follows.

188

Mirrored anatomies of a culture: Olivia Manning’s The Balkan trilogy

Nasle|e 44 • 2019 • 185−201

Quote 1: “(…) a barbarous country”

The majority of the respondents (seventeen) do not see Romania as being
a barbarous country, which is understandable, considering the historic differences between the two periods. Three respondents had a neutral opinion. It is
interesting to note that this statement rendered the most categorical disagreement of all the statements in the questionnaire. Only one respondent said that
s/he agreed with the quote.
Quote 2: “(…) the persistent, nerve racking music of the Rumanian hora”

The responses to this question were predominantly negative, fourteen
out of twenty one, five were neutral, and two were in favour of the statement. The respondents thus do not view the energetic Romanian “hora” as
being distressing.
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Quote 3: “(…) they had to pass through the purgatory of the hotel attendant beggars.
These were professional beggars, blinded or maimed by beggar parents in infancy.”

Most of the respondents do not agree with the presence of beggars around
hotels, however six of them seem to think that beggars are still a problem in
contemporary Romania. Since indeed they are still a disquieting phenomenon
in the big cities of Romania, it is a curious matter why the majority of the
respondents do not acknowledge this problem. One can only speculate that it
can be a matter of either national pride or shame.
Quote 4: “(…) the Rumanians once stirred were kindly enough.”

Although it is one of the few quotes which instantiate a positive attitude
to Romanians, strangely enough it did not elicit positive reactions from a
large majority of the respondents. Thus, ten respondents either “agreed” or
“strongly agreed” with the statement, four were neutral while seven respondents manifested disapproval with the statement. A possible explanation may
reside exactly in what one of the respondents observes in the open-comment
end section of her questionnaire, namely the “racist”, “biased perspective” on
the Romanians, prompting the respondents to, by-and-large, regard as suspicious any statement proposed by the author.
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Quote 5: “They all seem very cross.”

A majority of eleven respondents manifested their disapproval with this
quote, five had a neutral position, while five respondents agreed that Romanians look very cross. When it comes to self-perception, it is hard, indeed, to
accept that the people you are part of “look very cross” to a foreigner. However, once you are drawn attention to any observation of the kind, you might
step outside the box and see things differently. On one occasion I was told by a
visitor to Romania for the first time in mid-1990s that what struck him when
he first arrived was the predominance of the colour grey, and the fact that
people avoid looking into each other’s’ eyes and smiling. Ever since then I have
been observing these aspects and how they evolved. It may be a similar case
with the five respondents who found this statement true.
Quote 6: “(…) the Rumanian girls are intelligent. They’re quick. But all Rumanians are much of a much-ness. They can absorb facts but can’t do anything with
them. A lot of stuffed geese, I call them.”

At a first glance this statement looks favourable to Romanians (at least
to the girls), however, when reading on, you realise it is rather oxymoronic
in nature, being in fact a derogatory remark. It is perhaps the reason why the
majority of my respondents did not agree with it (fifteen respondents). Leaving
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aside, those who were neutral to this statement, there were five respondents
who think that this is a valid remark. Discussions concerning the state of
education in Romania do seem to indicate that the knowledge, rote learning-based system in Romania encourages the production of “stuffed geese.” As
such, though a minority, the five positive responses to this statement seem to
reflect a real phenomenon.
Quote 7: “A peasant had brought a handcart laden with melons into the town and
tipped them out at the park gates. He lay among them, sleeping, his arms crossed
over his eyes. The melons were of all sizes, the smallest no bigger than a tennis ball.
Harriet said: ‘I’ve never seen so many before.’ ‘That is Rumania,’ said Guy.”

This quote elicited almost equal but opposed responses, as nine people
disagreed with the statement while eight agreed, four being neutral. Watermelons still appear in abundance in huge piles in the summertime, not at
every corner, that is true, but in every market in Romania and on the roads.
The answers to this question in this case are understandable, as both the negative and the positive responses seem to be in accordance with reality.
Quote 8: “If Rumania had been as long under the Austrians as she was under the
Turks, she might be civilised by now.”
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The responses to this statement represent one of the three occasions in
which the majority of the respondents agree with Olivia Manning. Twelve
respondents believe that Romania would have had a better chance of becoming more civilised under the Austrian ruling. It is equally noteworthy that
seven respondents do not share this view. When trying to understand these
positions, it might be useful to take into account that the university hosting
the M.A. programme the respondents attend is located in a part of Romania that was ruled by the Austro-Hungarian Empire until 1918. It is equally
true that quite a number of students who choose to study at this university
come in ever increasing numbers from other historical parts of Romania. This
might explain the results this question has produced. It is factually proven
that the Austrian influence can still be felt at the organisational level and official records keeping.
Quote 9: “It is the Rumanians. They shut their doors on us. They are selfish people. This country has everything but they do not want to share. They are greedy.
They are lazy. They take everything.”

It does not come as a surprise that fifteen of the respondents did not agree
with this quote, since it does not only put forth negative perceptions, it is also
a malicious and mean remark coming from one of the odd characters of the
trilogy. What is rather surprising nevertheless, is the large number of neutral responses (five) and the fact that two respondents look favourably upon it.
Romanians do regard themselves as being hospitable and nice to foreigners.
It is indeed a stereotypical self-perception and frequently resorted to at that,
however not yet proven by clear and documented research.
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Quote 10: “‘The peasants are primitive,’ said Guy, ‘and, under present conditions,
they will remain primitive. For one thing, they receive almost no education: they
cannot afford to buy agricultural machinery.’”

Fourteen respondents disagreed with this statement, two were neutral
and four agreed with it. Strangely enough, though almost a century later since
the time of the novel, Romania continues to be a largely underdeveloped rural
country in many of its parts. The discrepancies between the historical regions
of Romania are still noticeable. Travellers to Romania today are frequently met
with romantic pictures of farmers singlehandedly ploughing the land in the “old
ways.” This “primitivism” is still denounced by many farmers who can hardly
make ends meet. Foreigners, especially the British ones, whose champion is
HRH Prince Charles, on the other hand, view this phenomenon as an exemplary instance of a charming and unspoilt way of people and nature coexisting
harmoniously. Anyway, as far as this study is concerned, the majority of the
respondents did not agree with the peasants’ primitivism and lack of education.
Quote 11: “In the dining-room, where Bella paused expectantly before a sideboard coruscant with silver and cut-glass, Harriet asked: ‘Do you use this stuff?’
‘My dear, yes. Rumanians expect it. They look down on you if you can’t make as
big a show as they do.’”
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Quote 12: “You know the story the Rumanians tell about themselves: that
God, when He had given gifts to the nations, found He had given to Rumania everything – forests, rivers, mountains, minerals, oil and a fertile soil that
yielded many crops. ‘Hah,’ said God. ‘This is too much, and so, to strike a balance, he put here the worst people he could find. The Rumanians laugh at this. It
is a true, sad joke!’”
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This quote, putting forth yet another negative remark about the snobbish
nature of Romanians, elicited negative views from the majority (eleven) of my
respondents. While as much as seven respondents remained neutral, three
agreed that this is the case with Romanians. Albeit it seems that snobbery
manifests itself in other places than the dining-room in today’s Romania (fast
and expensive cars in the street, fancy clothing in the clubs, just to give a few
examples), it still is a phenomenon that is not only observable but also much
discussed in the media. However, since the quote refers to an obsolete kind of
behaviour, it is hard to challenge the majority of the respondents’ reactions
and blame it on not wanting to support a negative perception of Romanians.

Even though I have heard this joke many times with reference to other
ethnic groups, as well, I have to highlight the fact that it is an enduring joke
which many Romanians frequently evoke, either in an approving or a disapproving way. As for my respondents, twelve (a majority) regard it disapprovingly, three being neutral and five favourable to it. It is yet another instance
of my respondents not taking to heart being looked upon by a foreigner in a
negative way.
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Quote 13: “They [the gypsy women] loved colour. With their pinks and violets,
purples and greens, their long, wild hair, and shameless laughter, they seemed
to have formed themselves in defiant opposition to the ideals of the Rumanian
middle class.”

This quote paints a colourful picture of the Rroma females, as part of the
Romanian population, and can still be seen today. It is also a curious quote
because it is hard to discern whether it is derogatory towards an intolerant
Romanian middle class or towards the minority ethnic group depicted in it.
Anyway, ten respondents agreed with the validity of the statement (not reaching the majority), six were neutral while seven disagreed.
Quote 14: “They have wit.”

This quote predictably elicited the largest number of positive responses.
Fourteen respondents agreed that Romanians have wit. What was unexpected
is the number of respondents who have a neutral position, four, and the fact
that three respondents do not believe that Romanians are witty, since witticism
is perhaps one of the most frequently encountered self-referencing stereotype.
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Quote 15: “‘They must suffer from some profound sense of inferiority.’ ‘But what
are they inferior to?’ ‘Why, to us, of course; to the foreigners and the Jews who
run the country for them because they are too lazy to run it for themselves.”’

This is the quote which managed to elicit the largest number of neutral
positions, eight, followed by eight unfavourable responses and five favourable
ones. This result is to some extent understandable. A fairly recent nationalist
development sweeping Europe and the rise of sovereignism as a political trend
has touched Romania as well. The ideology underlying this position has to do
with self-ruling and tribalisation as a backlash to open-societies and globalisation. At the same time, it is also a part of a stereotype associated with the
Orientalism of the third part of the world (particularly the Balkans) which
has it that here one is faced with constant nationalist squabble. This kind of
discourse was in trend during Ceaușescu’s era and self-determination used to
be the predominant slogan in his nationalist-communist regime. Moreover, it
has been resuscitated in the last two years by some populist political parties of
today’s Romania. Hence, this is probably why many of my young respondents’
reticence to position themselves either way.
Quote 16: “(…) the roads were unmade. The horse stumbled in pot-holes, the carriage shook. Puddles, thinly sheeted over with ice, cracked beneath the wheels.”
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It is a notorious fact, known both home and abroad that Romanians seem
incapable to build roads and motorways in line with other European countries.
Whether this is due to the incompetence or corruption (or perhaps a combination
of both) is not relevant for this study. What is relevant though, is that it is the only
negative remark about Romania that the majority of my respondents agreed with.
Not even patriotism and a desire to project a positive image of Romania prevented
my respondents to deny something so blatantly evident.
Quote 17: “(…) these Rumanian homes are hot-beds of scandal and gossip. It’s all
very Oriental. The pretence of innocence is to keep their price up. They develop
early and they’re married off early, usually to some rich old lecher whose only
interest is in the girl’s virginity. When that’s over and done with, they divorce.
The girl sets up her own establishment, and, having the status of divorcée, she is
free to do what she chooses.”

This derogative and quite obsolete observation elicited seven neutral positions, eight negative responses and six positive ones. It is true that generalist
or entertaining TV channels as well as other internet-based media abound in
dubious local female personages whose sole achievement was to have married
the well-offs of the day due to their vulgar good looks. Consequently, it comes
as no surprise that a more definitive rejection of an injurious remark on an
outdated Romanian custom was not put forward by my respondents.
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Quote 18: “They all take law degrees. That qualifies them to become second assistant stamp-lickers in the civil service.”

Nine respondents reacted positively to the statement, thus agreeing that
law-related professions are still in high demand in today’s Romania, while
eight do not think so, four being neutral. Even though, as far as I know, reliable and generalisable research was never conducted on this matter, it is common knowledge that law degrees are highly sought after, being considered very
lucrative, and tens of thousands of students graduate each year. Law-related
professions such as magistrates, practicing lawyers or public notaries are quite
prohibitive and gate-keeping protected through very complex examinations
and limited number of places allotted and have to be approved by the respective professional bodies. Consequently, a large proportion of these graduates
have to content themselves with lesser kinds of jobs, often the ones not requiring university qualifications. Once again the majority of the respondents (the
disagreeing ones and the neutrals) seem to go against reality. The reasons, as
speculated before, might lie in a reticence to concede to a quote through which
Romanians are being perceived as money and status hunters.
As for the qualitative open-ended section of the questionnaire, a restricted
number of respondents (four) took the time to write something down. Their
comments ranged from being quite obscure to being contradictory. Thus one
respondent cryptically made the following comment “Lore ipsum est.” Besides
being an incorrect quote (“lorem” being the correct version), it is also quite
ambiguous, specialists debating whether it is indeed of Latin origin, and what
its meaning might be. Some say that the most frequently accepted understanding is that of printing typeset. Under the circumstances, it is problematic
to decode what its author wanted to say. Is s/he referring to the fact that the
quotes from the questionnaire formed a pre-set stereotypical image of Romania? Hard to say. Another respondent observes: “The author seems to pinpoint
the key elements of the Romanian culture, habits and attitude, but in a humorous, non-offensive way.” On the other hand, in a contradicting manner, a third
respondent says:
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“Most of quotes are very racist, has a biased perspective upon Romanian people.
I know we are not good, but I don’t want/like anyone to mock us. It is our problem!” (quoted verbatim)

This comment, singular as it may be, is indicative of a possible explanation for the findings summarised below.
Two general patterns have been identified once the quantitative analysis of the questionnaire was completed: a denial tendency manifested by the
majority of the respondents. In other words, they seem to refuse to adhere
to negative perceptions, even though at times they go against the evidence.
The second pattern refers to the unusual high proportion of those respondents
who opted for a neutral position in all of the eighteen instances. These neutral
responses thus varied from one case in Quote 3 to as much as eight in Quote
16. I suspect that in many of these cases the respondents chose to do this
rather than to acknowledge unwanted evidence. As the open-ended comment
seems to show, it is a matter of national pride. Nevertheless, a more qualitative and exploratory dimension, for example through focus groups, is needed
to substantiate the speculative nature of the above argument and provide the
respondents with opportunities to explain their sometimes surprising choices.

4. Endnote
The attempt to mirror diverse, quite remote in time, space, and proponent
profile, perceptions of Romania proved a fascinating and rewarding endeavour. Olivia Manning’s perception as put forth in The Balkan Trilogy through
the voice of her characters is rooted in Victorianism and draws heavily on
the stereotypes shaped beginning with the 19th century by British travellers to
the Balkans. Her perceptions of the 1930s Romania and its inhabitants reinforce predominantly negative stereotypes against a space and a nation which
appears at the same time repellent while oddly and exotically attractive at
times. These perceptions, particularly the negative ones, mirrored much later
in contemporary times, represented by Romanian native student respondents, paint a different picture. Thus, most of these respondents disagree with
the negative images painted in the trilogy, even though such rejection goes
against documented realities. What is more, even if not denying evidence, a
substantial number of respondents chose to adopt a neutral position. It is only
a minority which took a more critical view of Romania and Romanians. The
scarce qualitative data suggests that national pride lies at the bottom of the
way in which the Romanian respondents reacted to Olivia Manning’s and her
characters’ observations and opinions.
At the end of the research process presented in this paper I would like to
say that stereotypes which maybe (not) based on valid perceptions endure, that
Olivia Manning and her Balkan Trilogy endures, and that Romania and her
inhabitants can offer any writer and researcher a generous field for rich documentation, for writers and researchers alike, via the motley picture it conjures.
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ОДРАЗ АНАТОМИЈЕ КУЛТУРЕ:
БАЛКАНСКА ТРИЛОГИЈА ОЛИВИЈЕ МЕНИНГ
Резиме
Овај рад испитује на који начин странци, а како сами припадници румунске културе посматрају и доживљавају Румуне. Спољашњу, страну перспективу нуди нам
аутор-наратор књиге, као и ликови који су стране националности, док унутрашњи,
домаћи поглед добијамо од читалаца, румунских студената. Употребљавајући комбиновану методу у анализи, истовремено квантитативну и квалитативну, а користећи
упитник као инструмент за прикупљање података, настојим да утврдим како румунски
студенти реагују на представе Румуна које дају Британци у књизи Оливије Манингс
Балканска триологија. Триологија је заснована на личном искуству ауторке, која је
током Другог светског рата живела у Букурешту као жена службеника у британској
међународној организацији (British Council). Теоријски оквир који поткрепљује рад
заснива се на различитим теоријама читања, а подразумева културно-историјске стереотипе и њихову рецепцију. Истраживање ће показати како негативна (и углавном
стереотипска) запажања британске ауторке Триологије, а које преноси њен алтер-его,
главни женски лик у Триологији, али и остали ликови стране националности, читалачка публика не сагледава као веродостојна. Испитаници су одбацили највећи број
ових запажања, оштро им се противећи или, пак, уздржавајући се да заузму јасан став.
Кључне речи: туђински и домаћи поглед, испитивање перцепције, стереотипи
Примљен: 28. фебруар 2019. године
Прихваћен: 14. новембар 2019. године
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PAMIĘĆ GETTA WARSZAWSKIEGO
W OPOWIADANIACH "CZARNE SEZONY
MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO"
Proza autobiograficzna Michała Głowińskiego współtworzy korpus tekstów poświęconych Zagładzie Żydów w getcie warszawskim.
Zbiór krótkich opowiadań Czarne sezony przynosi bowiem wiedzę
na temat dramatycznych realiów życia w świecie otoczonym murami.
Zakodowane w pamięci autobiograficznej traumatyczne obrazy posiadają jednak charakter fragmentaryczny i niepełny. Autor zwraca
uwagę na chaotyczną topografię getta, która za sprawą ciasnoty, labiryntowego układu ulic oraz braku oznakowania stałych elementów
przestrzeni przywodzi na myśl niezróżnicowany obszar ziemskiego
piekła. We wzmiankowanych utworach ważne miejsce zajmuje także
refleksja na temat odartej z godności i intymności śmierci masowej z
głodu lub przez rozstrzelanie oraz zgonów samobójczych. Odrębne
miejsce poświęca autor kategorii tymczasowych i przechodnich gettowych mieszkań i piwnic-kryjówek, które stanowią zaprzeczenie idei
domu jako przestrzeni oswojonej i bezpiecznej. Uwadze Głowińskiego
nie umyka także los przedmiotów, które w świecie za murami tracą
wszelką wartość nostalgiczną czy sentymentalną. Ważne miejsce we
wspomnieniach autora zajmuje barbarzyński akt likwidacji warszawskiego getta oraz refleksja na temat losu ocalonych osób, które uniknęły wywózki i śmierci w komorach gazowych obozu w Treblince. Do
naukowej analizy wyżej wymienionych kategorii i problemów wykorzystano aparat pojęciowy z zakresu antropologii kulturowej, antropotanatologii, suicydologii, wiktymologii oraz teorii Holocaustu.
Słowa klucze: Warszawa, getto, mur, czerń, śmierć, trup, pamięć,
zapomnienie, likwidacja, wywózka, Treblinka, ocalenie.
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Autobiograficzne utwory Michała Głowińskiego zebrane w tomie Czarne
sezony (1998) współtworzą bogaty korpus tekstów intymistycznych poświęc*onych życiu codziennemu w getcie warszawskim. Autobiografie, dzienniki,
listy, wspomnienia, zapiski, spowiedzi przedśmiertne czy też szkice kronikarskie dostarczają wszakże cennych informacji na temat infrastruktury getta,
więzi wewnątrz izolowanej wspólnoty żydowskiej, faktów obyczajowych i
historycznych, jednostkowych sposobów percepcji i waloryzacji gettowej
rzeczywistości oraz zastosowanych wobec mieszkańców świata okolonego
murami form represji i eksterminacji. Wśród najważniejszych relacji osobistych z getta warszawskiego wymienić należy teksty pisane tam i wtedy, jak
1 milosz.bukwalt@uwr.edu.pl
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również dopisywane i opracowywane po latach epilogi, których autorzy,
w ramach „oswajania przeszłości”, sięgają po fakty z „pamięci nieostygłej”
(Leociak 2016: 28). Literaturę gettową można zatem podzielić na tę pisaną
przez relacjonujących świadków lub też tworzoną przez wspominających
„przeżywców.”2 Do najważniejszych tekstów intymistycznych poświęconych
życiu i umieraniu w warszawskim gettcie zaliczyć należy (prócz wzmiankowanego powyżej zbioru opowiadań Michała Głowińskiego) dzienniki getta
warszawskiego autorstwa Abrahama Levina i Adama Czerniakowa, reportaże
Pereca Opoczyńskiego, wspomnienia Krystyny Żywulskiej (właśc. Sonia Landau), Władki Meed, Noemi Makower, pisma Racheli Auerbach, pamiętniki
Janusza Korczaka i Mary Berg, jak również kronikę Emanuela Ringelbluma3.
Wymienione dokumenty osobiste, mimo ich niepodważalnej autentyczności,
ukazują jedynie fragmenty, cząstki Zagłady, których nie sposób jednak ułożyć
w spójną całość. (Czapliński 2011:779, Easthope 1997:11).
W utworach Michała Głowińskiego nadrzędną rolę odgrywa kategoria
pamięci autobiograficznej, która zawiera w sobie, definiowane jako fakty z
indywidualnej biografii, elementy semantyczne oraz tzw. ślady epizodyczne tj.
ciągi zdarzeń i historii, w których jednostka występowała w roli aktora bądź
obserwatora. Warto zaznaczyć, iż wszelkie informacje zakodowane w pamięci
autobiograficznej stanowią „(…) jeden z najbardziej podstawowych elementów osobowości człowieka” (Maruszewski 2005: 32,37). Ten rodzaj pamięci
pozwala zatem „przeżywcom” z getta przetrwać, dokonać samooceny, zachować tożsamość i indywidualność oraz, co ważne, przywołać rudymenty
przeszłości (Szabłowska 2011: 828)4. Należy podkreślić, iż w prozie Michała
Głowińskiego rekonstrukcja traumatycznych doświadczeń okresu Zagłady
ma właśnie charakter szczątkowy, wyrywkowy i nieciągły5. Zatarciu ulegają w
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2 Termin ten zaczerpnąłem z książki Agnieszki Daukszy Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane
opowieści przeżywców. Wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2016. [przyp. aut.]
3 Por. A. Lewin, Abraham Lewin. Dziennik. Oprac. K. Person, Żydowski Instytut Historyczny,
Warszawa 2016, A. Czerniakow, Dziennik getta warszawskiego. Oprac. M. Fuks, PWN 1983,
P. Opoczyński, Reportaże z warszawskiego getta. Przeł. M. Polit, Stowarzyszenie Centrum
Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018, K. Żywulska, Pusta woda. Wspomnienia z warszawskiego getta, Wydawnictwo „tCHu”, Warszawa 2010, W. Meed, Po obu stronach muru,
Wyd. Jaworski, Radzymin 2003, N. Makower, Miłość w cieniu śmierci: wspomnienia z warszawskiego getta, Wyd. „Erechtejon”, Wrocław 1996, R. Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2016, J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z
getta. Posłowie J. Leociak, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2012, M. Berg, Pamiętnik Mary
Berg. Relacje o dorastaniu w warszawskim gettcie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2016
oraz E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, „Czytelnik”, Warszawa 1988.
4 Zdaniem Moniki Szabłowskiej „(…) kategorią charakteryzującą egzystencję ocalonych w
ich prozie jest pamięć, dzięki której ratują od zapomnienia świat już nieistniejący. Ale z
pamięcią wiąże się też inny problem – syndrom ocalonych. (…) Można powiedzieć, że w
pamięci ocalonych istnieją biegunowe, przeciwstawne sobie sił: pierwszą z nich proponuję
nazwać siłą ocalającą, drugą – siłą destrukcyjną. Dzięki pierwszej ocaleni mogą zachować
tożsamość, a także zrekonstruować przeszłość. Z kolei siła destrukcyjna to poczucie winy
wobec zmarłych, negacja własnego istnienia, niemożność zadomowienia się w teraźniejszości”. (Szabłowska 2011: 828).
5 Według Aleksandry Ulbertowskiej twórca Czarnych sezonów „(…) konstruuje swój własny
model opowieści, który w wielu miejscach przeciwstawia się regułom tradycyjnej narracji,
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Jako doświadczenie osobiste – zauważa narrator „Carskiej filiżanki”- przeszłość
jest pochodną świadomości; by zaistnieć musi być percypowana. Jej swoista
bezdenność ujawnia się w bogactwie składników, często w żaden sposób nieuporządkowanych, niepoddających się regułom chronologii, wyłaniających się
w niespodziewanych okolicznościach i w nieoczekiwanych, niekiedy zaskakujących sytuacjach, zdarza się zresztą, że bez żadnych konkretnych przyczyn.
Z tych względów, mówiąc o niej, użyłbym innej metafory, wspomniałbym o
wielkim kotle przeszłości, którego posiadaczem jest każdy z nas, jeśli nie cierpi
na amnezję, kotle, w jakim współżyją najróżniejsze ingrediencje, i to one się
ujawniają, gdy miesza się w nim wielką metalową łyżką lub drewnianą kopyścią.
W ten sposób wypływają na powierzchnię jakieś cząstki przeszłości, raz dawniejszej, raz nowszej. I czynią to w różnych formach, niekiedy w miarę pełnych
i zamkniętych, to znów fragmentarycznych, pozwalających na rekonstrukcje
wysoce ułamkowe, skłaniających do mnożenia wątpliwości i znaków zapytania
(Głowiński 2016: 42, 43).
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niej bowiem realia temporalne, przestrzenne, wizerunki osób, a także pamięć
miejsc i przedmiotów. Niemożność przywołania wiernego obrazu minionych
zdarzeń wyraża obecna w prozie Głowińskiego metafora kotła jednostkowej
pamięci, co ilustruje fragment:

Michał Głowiński staje się badaczem fenomenu pamięci, odpamiętywania,
a także, co istotne, zapominania. U osób ocalonych z Zagłady niepamiętanie
może przybrać postać amnezji dysocjacyjnej lub epizodycznej6. W pierwszym
przypadku zatarciu ulega pamięć o wydarzeniach urazowych z bliższej lub dalszej przeszłości. Drugie z przywołanych kategorii wskazuje zaś na „(…) niezdolność do przypomnienia sobie pewnych, zwykle nacechowanych emocjonalnie
zdarzeń”. (Colman 2009: 25, 26) Zawodność i ubogość pamięci wyrażają obecne
w tekście utworów Głowińskiego formuły: „niewiele o nim wiem”, „nie pamiętam”, „niczego konkretnego o tych kobietach powiedzieć nie mogę”, „jestem
jedynym, który o nich pamięta, jedynym świadomym”, niezbyt dobrze utrwalił
się [on] w mojej pamięci”, pamiętam „nieliczne osoby”, „nie potrafię tych wydarzeń precyzyjnie osadzić w czasie”, „bardzo mało pozostało mi w pamięci z tego
(…) epizodu. (Głowiński 2018: 2,46,30,35,43,60,61,105). Z takich to okruchów,
strzępów, fragmentów, śladów, „ułamków” i „błysków” wyrastają prawdziwe,
bo „zaznane na własnej skórze” opowieści o koszmarze życia, powszechności
umierania oraz cudzie ocalenia w „obwiedzionej murami” przestrzeni getta
warszawskiego (Głowiński 2018: 8,10).
model pełen miejsc pustych, domysłów, przemyśleń, historii hipotetycznych. [Głowiński]
uprawia anty-formy, formy wydrążone; pisząc anty-sagę rodzinną (…) tworzy narracje o
niemożności snucia opowieści. (Ulbertowska 2011: 859-860).
6 Jak dowodzi Tomasz Maruszewski wszelkie ślady pamięciowe dotyczące sytuacji urazowych „(…) kodowane są w sposób fragmentaryczny i człowiek nie ma pełnego obrazu
takich zdarzeń. Strzępy, jakie pojawiają się w jego świadomości, mogą nie być traktowane
jako własne doświadczenia. W innych wypadkach pojawia się proces tłumienia, który
blokuje dostęp do ważnych informacji. Czasami w wyniku tłumienia występują reakcje
dysocjacyjne i wtedy człowiek oddziela się od siebie. Na przykład może powiedzieć: „To
nie zdarzyło się mnie, to się zdarzyło mojemu ciału”. – konkluduje specjalista w zakresie
psychologii poznawczej i społecznej. (Maruszewski 2005: 23).
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Przywołany przez narratora szczątkowy obraz „terenu zbiorowej śmierci”
wyróżnia brak rozpoznawalnych wykładników przestrzeni w postaci oznaczonego centrum, punktów drogi, miar odległości, orientacji kierunkowej,
elementów szaty miejskiej czy też celowej lokalizacji obiektów. Tak zarysowana przestrzeń przywodzi na myśl labiryntowy i niezróżnicowany obszar
ziemskiego piekła, którego granicę wyznacza zawsze „obcy i wrogi” mur.
(Leociak 2016: 59). Podstawowym doświadczeniem mieszkańca dzielnicy
żydowskiej staje się zatem błądzenie u boku współplemieńców w zawiłej sieci
arterii ulicznych7. Potwierdza to cytat:
Wciąż – podkreśla podmiot wspominający - tej przestrzeni okolonej murami
nie rozumiem, nie jestem w stanie jej ogarnąć i nad nią zapanować, nie potrafię
odnaleźć zasad, które ją organizowały, stanowi ona dla mnie chaos, jakie nie
sposób pojąć. (…) Pozostała ona dla mnie plątaniną ulic połączonych w sposób, którego dociec nie mogę, nie umiem uplasować w ich obrębie tych miejsc,
w których mieszkaliśmy, nie potrafię wskazać, co w moim ówczesnym odczuciu
było daleko, a co blisko. (…) Ta plątanina ulic nie pozostała w moim wspomnieniu ani na moment pusta. (…) Byłem jednym z tłumu, tłumu gęstego, przez
który trudno się było przecisnąć. Getto pozostaje w mojej pamięci przestrzenią
bezkształtną, pozbawioną idei porządkującej, przestrzenią, której odebrano –
obwodząc murami – sens, tak jak odebrano sens życia ludziom, których w nią
wtłoczono (Głowiński 2018: 10,11)

W pamięciowej rekonstrukcji zamknięta dzielnica żydowska, w innym
miejscu nazywana także „kolonią karną”, powraca jako obszar pozbawiony
barw. Achromatyczność, jak dowodzi Piotr Kowalski, jest „(…) czytelnym
znakiem zbliżania się do sfery zaświatowej i zapowiedzią śmierci.” (Kowalski
1998: 320, 321). Gęsta czerń oraz „niepowtarzalna (…) wyszarzałość” stanowią
zatem jedyny znak rozpoznawczy nieludzkiego świata getta. (Głowiński 2018:
12) We wspomnieniach „przeżywca” szarość oddzielonego murem obszaru
podkreśla dodatkowo niemal zupełny brak światła solarnego, nieocenionego
źródła ciepła, energii witalnej oraz integracji człowieka. (Cirlot 2006: 375).
Sporadycznie pojawiające się nad Umschlagplatz promienie słoneczne reprezentują, wbrew swojej pierwotnej życiodajnej funkcji, typ siły destrukcyjnej,
która w sposób okrutny doskwiera skazańcom oczekującym na transport do
obozu zagłady w Treblince.
We wskrzeszonych obrazach getto powraca także jako obszar masowego
umierania8. Śmierć bowiem, jak zaświadcza narrator „wkracza wszędzie” pod
postacią porzuconych i uprzedmiotowionych zwłok. (Głowiński 2018: 16)
Pozbawione atrybutów osobowych trupy przywodzą na myśl jedynie obiekt
biologiczny, rzecz lub odpad. (Thomas: 1991, 100, 102) Codzienne obcowanie
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7 Na ten temat zob. także (Głowiński 2010: 51,52).
8 Według Jacka Leociaka „(…) Trup to wielki temat getta. Mieszkańcy dzielnicy zamkniętej
nazywali ją nieraz wielkim cmentarzem. (…) Ciała zmarłych leżące pod ścianami domów
i na chodnikach, wśród gorączkowego ruchu przechodniów, wyładowane zwłokami wózki
zakładu pogrzebowego Pinkerta, masowe groby kirkutu na Okopowej zasypywane wapnem – takie i podobne obrazy, notowane przez świadków na gorąco, stawały się już wtedy
symbolicznymi wizerunkami getta. (Leociak 2016: 230).
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[Trupy] należały (…) do stałego krajobrazu, ulica była miejscem nie tylko
śmierci nagłych, ale i niespodziewanych, ulica była miejscem powolnego konania – z głodu, z chorób, z wszelkich innych możliwych sposobów. Sezon wielkiego umierania trwał w getcie nieprzerwanie. Przykryte płachtą papieru zwłoki
robiły na mnie zawsze ogromne wrażenie. To właśnie ten papier stał się dla mnie
jednym z ucieleśnień śmierci, jednym z jej symboli. (…) Ale była to jeszcze wciąż
śmierć anonimowa i bezosobista, bo nie znałem nikogo z tych, którzy dokonali
żywota na gettowych chodnikach. (Głowiński 2018: 11, 15).

Pamięć ocalonego utrwala także inne, charakterystyczne dla przestrzeni
getta, formy śmierci osobowej w postaci aktów samobójczych. Wśród przyczyn owych tragicznych w skutkach decyzji wymienić należy, rozumiane
jako „prześladowanie i nagromadzenie prawdziwych (…) przeciwności losu”,
czynniki reaktywne9 (Ringiel 1987: 131). Sprzeczne z żydowskimi wartościami
religijnymi10 targnięcie się na własne życie jest jednak wynikiem do końca
przemyślanej i dobrowolnej decyzji. Uprzedzająca zbrodnicze plany oprawców śmierć z własnej ręki poprzez skok w otchłań lub powieszenie stanowi
w przypadku żydowskich skazańców prawdziwą manifestację wolności. W
pamięci ocalonego ożywają zatem obrazy desperackich czynów popełnionych przez osoby postronne lub członków rodziny w przededniu likwidacji
„dzielnicy za murami”. Samobójca z sąsiedztwa wybiera zatem śmierć przez
powieszenie, która „(…) jawi się dobra śmierć, najszybsza z możliwych, bo eliminująca wszelki ból.” (Chwin 2016: 196). Śmierci przez powieszenie towarzyszy zawsze zjawisko manekinizacji oraz zbeszczeszczenia ciała wydzielinami.
Wiszący trup samobójcy, obiekt noszący jednocześnie cechy makabryczne i
komiczne, budzi bowiem skojarzenia z bezładnie dyndającą na sznurze kukłą,
manekinem lub strachem na wróble. Skalanie ciała przeobraża zaś samobójczy zgon w „kabaretowy żart”. (Chwin 2016: 196, 197). Akt samozagłady bliżej
nieznanego człowieka pozwala zatem narratorowi po raz pierwszy głęboko
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ze śmiercią pozbawioną majestatu, godności oraz intymności staje się dla narratora Czarnych sezonów źródłem przeżyć traumatyzujących, którym towarzyszy wzmożony lęk tanatyczny. Ilustruje to fragment:

9 Wśród najważniejszych czynników reaktywnych prowadzących do depresji, wybuchu psychozy lub targnięcia się na własne życie wymienić należy zdarzenia, w których pojawia
się zagrożenie istotnych dla jednostki wartości. Sytuacje te dotyczą najczęściej możliwości
utraty zdrowia, wolności osobistej oraz życia. Wśród czynników reaktywnych wymienić
należy również bycie ofiarą przemocy, świadkiem lub poszkodowanym w wypadku drogowym oraz uczestnictwo w toksycznej relacji rodzinnej. Nie bez znaczenia dla podjęcia
decyzji o samobójstwie pozostaje także fakt utraty pracy, pozycji społecznej czy też zgromadzonych dóbr materialnych. [przyp. aut.]
10 Jak zauważa Rafał Żebrowski wśród wyznawców judaizmu „(…) popełniający samobójstwo nie mają udziału w Przyszłym Świecie. (…) Samobójców grzebie się w oddzielnej części cmentarzy i nie odprawia po nich żałoby. Niektórzy rabini skłonni byli uznawać ich za
osoby dotknięte chorobą umysłu i w związku z tym wyrażali zgodę na grzebanie samobójców wśród innych zmarłych, lecz tylko dzięki nieuznaniu danego czynu za samobójstwo
bądź uznaniu odbierających sobie życie za osoby nieodpowiedzialne za swe czyny. Nawet
w straszliwych warunkach Holokaustu zjawisko to nie przyjmowało skali masowej; przeciwstawiano mu też ideę kid(d)usz ha-chajim, tj. obowiązku ochrony i ratowania życia”.
(Żebrowski 2008:1,2)
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doświadczyć śmierci osobowej. Nagłe zniknięcie drugiego człowieka odgrywa
zawsze, jak podkreśla Louis-Vincent Thomas, „podstawową rolę w uświadomieniu sobie (…) faktu umierania oraz konieczności umierania”. (Thomas
1993: 172). Śmierć innego sprawia zatem, iż doświadczamy strachu, pustki,
podnosimy bunt przeciw zdarzeniu nieuchronnemu bądź odczuwamy niemoc
wywołaną nieodwracalnością traumatycznego zdarzenia Świadomość skończoności ludzkiego bytu trwale zapisuje się w pamięci ocalonego z Zagłady, co
ilustruje cytat:
Potem przez dłuższy czas prześladował mnie obraz tego człowieka, martwo zwisającego – i myślę, że wtedy właśnie, mając nie więcej niż siedem lat, pojąłem
czym jest śmierć, ten mężczyzna mający w sobie coś ze stracha na wróble, stał się
dla mnie jej emblematem. (Głowiński 2018: 16, 17).

W wyznaniu narratora istotne miejsce zajmuje pamięć o samobójczej
śmierci dziadka ze strony ojca. W przypadku Lejzora Głowińskiego, kupca
reprezentującego, by rzec słowami Brunona Schulza, świat „szlachetnego handlu” akt samozagłady poprzez „skok z wysokości, lot i spadanie w otchłań”
(Chwin 2016: 169) stanowi przemyślany i bez wątpienia heroiczny „akt wolności”. Tak uzasadniony czyn suicydalny pozwala wszakże ocalić godność i
majestat osobowej śmierci. Samobójca, „stając ponad lękiem przed śmiercią”
unika pogardy, pospolitej zguby i anihilacji ciała w otchłannej przestrzeni
nazistowskiego obozu zagłady (Tischner 1991: 20). Tego rodzaju dobrowolna
śmierć zaprzecza porządkowi oraz mechanice zbrodni przeprowadzanej przez
nazistów „metodą przemysłową” (Głowiński 2018: 40), co potwierdza cytat:
(…) Myślę – wyznaje narrator - o tym fakcie z najwyższym podziwem, tym bardziej, iż jestem świadom, że samobójstwo dokonane w takich okolicznościach
ma szczególne znaczenie symboliczne. Żywię przekonanie, że w targnięciu się
na własne życie, targnięciu, na jakie zdecydował się ten stary człowiek, jest
coś imponującego. (…) O samobójstwie mojego dziadka, dokonanym w czasie naznaczonym Zagładą, myślę jako o czynie heroicznym, czynie o najwyższej wymowie moralnej, egzystencjalnej, czy też po prostu ludzkiej. Człowiek
ten zrozumiał, że w sytuacji, w jakiej się znalazł wraz z milionami skazańców,
jedyną dostępną formą decydowania o własnym losie, a więc wolności, jest
śmierć zadana sobie samemu, śmierć z wyboru . (Głowiński 2018: 39,40).

W pamięci ocalonego ożywają także odznaczające się „strasznością”
obrazy masowych egzekucji mieszkańców dzielnicy żydowskiej. Śmierć zadawana anonimowym ofiarom na gettowych „podwórzach-studniach” powraca
jako zdarzenie nagłe i ulotne. Pamięć rejestruje także swoistą muzykę śmierci
w postaci ponurej kakofonii huku karabinowych wystrzałów i krzyku umierających osób. Traumatyczny ślad pamięciowy stanowi także „ogromna” plama
krwi której widok, jak Jean-Paul Roux, wzbudza w człowieku „odrazę, (…)
„nasuwa na myśl zgon, makabryczne wydarzenia a zatem niebezpieczeństwo”
(Roux 2013: 40) .
W pamięciowej rekonstrukcji ważne miejsce zajmują osoby zgładzone
„wraz ze światem, którego były częścią”(Głowiński 2018: 31). W grupie ofiar,
które „zniknęły” w czasie wojennego potopu znalazły się nauczycielki tajnych
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kompletów panna Julia oraz pani Bronisława, jak również ich uczniowie:
„jasna i uśmiechnięta” Hela, nieznana z imienia „drobna brunetka o smutnych, czarnych oczach, która zbierała znaczki”, „ruchliwy i niesforny” Tadzio,
Emil „ozdoba zespołu i ulubieniec wszystkich”, jak również Suzi, „mówiąca
po polsku z niemieckim akcentem” (Głowiński 2018: 31,32,33). Świadek tragicznych zdarzeń tworzy epitafium dla znanych z imienia i anonimowych
mieszkańców „zamordowanego świata”. To wywoływanie z niebytu ofiar
masowej zbrodni przywodzi na myśl próbę przyjścia na „pomoc niewołaną,
na spóźniony ratunek” (Ficowski 1983: 7). Cenotaf wzniesiony na fundamencie „fragmentów, okrawków i resztek” wspomnień przywraca zapomnianej
śmierci wymiar osobowy i godnościowy (Głowiński 2018: 34). Nad pustym
grobem możliwe staje się wspominanie ofiar i przeżywania po nich spóźnionej żałoby. Tego rodzaju reakcje psychiczne na fakt utraty osób bliskich nie
były wszakże możliwe w czasach, „gdy śmierć goniła śmierć, gdy zagrażała
wszystkim i każdemu z osobna”, a „wieść żałobna” stawała się powszechnym
komunikatem. (Głowiński 2018: 52). Rola „jedynego” lub ostatniego żywego
świadka prowadzi jednak często do „(…) wypierania przeszłości, negowania
sensu własnego życia, a także niezdolności do budowania więzi społecznych.
Pamięć zagrażająca, zaprzeczenie pamięci ocalającej, reprezentuje bowiem
rodzaj niszczącej siły. (Szabłowska 2011: 828). Z faktu ocalenia, pozostania
w kręgu żywych płynie często uczucie winy i wstydu wobec zgładzonych
krewnych i znajomych. Świadczenie o tragicznym losie współplemieńców
traktować można w tym przypadku, nie tyle jako przywilej, co „przekleństwo
pamięci”11, co potwierdza cytat:
Nie znam ich losów, a jednak nie mogę nie myśleć, że zginęli wszyscy i że to, co
napisałem, jest zbiorowym epitafium. Nie wykluczam, że żyję ja tylko i jestem jedynym
z tego kompletu, którego najstarszy rocznik miał mniej niż dziesięć lat, pamiętającym
o jego istnieniu i mogącym powiedzieć coś na jego temat. Trudno myśleć o sobie jako
o jedynym świadku i jeszcze trudniej żyć ze świadomością, że się nim jest. Nie mogę
przecież pytać, dlaczego wśród żywych jestem właśnie Ja. (Głowiński 2018: 33, 34).

Pamięć ocalonego utrwala także traumatyzującą sytuację likwidacji dzielnicy żydowskiej. Według świadectwa narratora represyjne działania nazistów
obejmują w momencie kulminacyjnym wygnania z domu, wyłapywanie osób
ukrywających się, koncentrację na Umschlagpaltz oraz ostateczny podział
społeczności żydowskiej na grupę „(…) wybrańców (…) zakwalifikowanych
do pozostania” oraz na grupę osób przeznaczonych do „wywózki w śmierć”
(Głowiński 2018: 22, 23). W pamięci narratora ożywają obrazy wzmiankowanych powyżej doświadczeń granicznych w postaci przymusowego opuszczenia
11 Jak zauważa Monika Szabłowska (…) pamięć ma fatalistyczną moc uniemożliwiającą
życie po Shoah. (…) Zatem pamięć to obowiązek, lecz pamięć to również nigdy nie gojąca
się rana, wywołująca cierpienie i ból. Ciężar jest tak ogromny, że osamotnienie bohaterów można nazwać ontologicznym, ponieważ ocalenie wykluczyło ich ze wspólnoty. Nie
podzielili jej losu w chwili trwania Shoah, a z racji zniszczenia jej nie mogą przynależeć do
nie po Shoah. Zatem pamięć ocalonych to wykluczenie z tragedii wspólnoty. Wykluczenie
nazwane w skrajnych przypadkach przekleństwem. To właśnie pamięć nakłada na nich
największy i najtragiczniejszy nakaz moralny – świadczyć o nieistniejącej rzeczywistości,
podważając sens własnego istnienia.(Szabłowska 2011: 836).
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przechodniego mieszkania, które w realiach getta jawi się wyłącznie jako
zaprzeczenie idei domu. Pamięć przywołuje pozostawione przez żydowskich
mieszkańców w tymczasowych lokalach przedmioty Zagłady. Są wśród nich
owe liczne meble, stoły i stołki, walizeczki i tobołki, kufry, skrzynki i bety,
garnitury, portrety, pościele, garnki, dywany i draperie ze ściany, wiśniak,
słoje, słoiki, szklanki, platery, czajniki książki [oraz] cacka. (Szlengiel 1979,
125-128). Rzeczy pozostawione w nieładzie, milczące „dobra bez właściciela”
wskazują na tymczasowość i przejściowość ludzkiej egzystencji w przestrzeni,
określanych jako obszary „przedśmiertnego” nieładu, gettowych mieszkań.
W warunkach likwidacji getta porzucone artefakty tracą status przedmiotów
nostalgicznych i sentymentalnych. „Wyszperane” zręczną ręką rzeczy żydowskie rozpoczynają przecież swoje wtóre życie w aryjskim domu Chominowej,
(…) dzielnej żony szpicla, donosicielki chyżej, matki folksdojczera” (Ginczanka 2017: 1), co ilustruje fragment:
W gettcie w czasie likwidacji większość praw przestała obowiązywać, utraciło
też sens prawo własności, które jeszcze niedawno wielu osobom wydawało się
święte. Niczyje mogło się stać i to, co wartościowe, i to, co bezwartościowe,
niczyje stawały się pamiątki osobiste, które jeszcze wczoraj były dla kogoś drogie. (Głowiński 2018: 46).

Pamięć rejestruje również fakt poszukiwania schronienia w przestrzeni
piwnicznej. To ostatnie zdarzenie pełni rolę ważnego śladu pamięciowego.
Zagrożenie eksterminacją zmusza skazańców do poszukiwania kryjówek w
piwnicach, ukrytych przestrzeniach domostwa, które pełnią zwykle funkcję
przechowalni, składowiska przedmiotów „drugiej kategorii” i rzeczy uznawanych za brudne. Istotę piwniczności wyraża wszak cisza, ciemność, chłód, wilgoć, podziemne położenie jak również zamknięcie (Roeske 2018: 32). Pamięć
ocalonego przechowuje mglisty obraz piwnicy jako mrocznego nie-miejsca,
potencjalnego grobu ludzi podrzędnych: Potwierdza to cytat:
(…) Moja rodzina, spora liczba sąsiadów (może wszyscy?) skryła się w jednej z
piwnic; najdalej położonej od wejścia, aczkolwiek z pewnością niezbyt dobrze
zakonspirowanej. (…) Trudno mi dzisiaj wiele powiedzieć o tym naszym ukrywaniu się, szczegóły rozmyły się we mgle. Był ścisk, sklepienie znajdowało się tak
nisko, że nie sposób było stać. Wiedziałem już dobrze, o co tutaj chodzi, czego
chcemy uniknąć, ukrywając się w miejscu, które nie nadaje się do życia. Przerażenie budził każdy nadchodzący z zewnątrz śmiech. I ja także, co zrozumiałe,
opanowany byłem przez strach; przytulałem się do rodziców, ale w takiej sytuacji nawet oni nie stanowili gwarancji bezpieczeństwa, zdawałem sobie sprawę,
że są skazani na to samo, co ja i wszyscy inni. Było ciemno, obowiązywało absolutne milczenie, spoza tych ścian nie miała prawa wydobyć się żadna oznaka
życia. (…) Przebywanie w piwnicy trwa we mnie do dzisiaj, nie skończyło się
wraz z otworzeniem drzwi (…)

Pamięć ocalonego obejmuje także fakt przemieszczaniu się w kolumnie
skazańców (towarzyszy mu spotęgowany biologiczny lęk o zachowanie życia)
w kierunku punktu zbornego oraz tożsame z ocaleniem wyjście z obszaru
zamkniętego. Słowo wyjście nie nawiązuje jednak do biblijnego exodusu
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narodu wybranego z niewoli egipskiej. Wszelkie bowiem kulturowe i religijne
odniesienia, choćby te dotyczące interwencji Boga w losy narodu żydowskiego,
wydają się być niestosowne w przypadku opisu „ciemnych, nieogarnionych,
nie dających się opanować, zrozumieć, uładzić” zdarzeń Holocaustu. (Głowiński 2018: 50). Przejście, czy też „przedarcie się” przez bramę infernalnego
świata getta wyznacza natomiast początek historii ukrywania się po aryjskiej
stronie. Przywilej opuszczenia getta dany jest jedynie Żydom o dobrym,
niesemickim wyglądzie. Pamięć ocalonego utrwala przede wszystkim tzw.
przestrzenie bezpiecznego ukrywania się w postaci: mansard, suteren, piwnic, zakamarków mieszkań, magazynków, schowków, szkieletu wypalonego
domu, kopców ziemi, ziemianek, w końcu pomieszczeń klasztornych. Każde z
wymienionych miejsc chroni tymczasowo „ludzi zaszczutych i bez miejsca na
ziemi przed” możliwością szantażu i denucjacji ze strony osób kolaborujących
z nazistami.(Głowiński 2018: 98). O zachowaniu życia decyduje, jak przekonuje narrator Czarnych sezonów, ślepy los lub przypadek. Pełna dramatyzmu
i momentów tragicznych historia ocalenia stanowi jednak odrębny segment
tematyczny i myślowy prozy autobiograficznej Michała Głowińskiego.
Opowiadania z warszawskiego getta pióra Michała Głowińskiego stanowią próbę pamięciowego odtworzenia traumatycznych zdarzeń okresu
Zagłady. W obrazie zbudowanym z fragmentów i błysków pamięci istotne
miejsce zajmuje osobiste doświadczenie labiryntowej przestrzeni getta,
pamięć tymczasowych mieszkań, podwórek јако miejsc egzekucji, piwnic
-kryjówek, a także muru, jako granicy między żydowskim i aryjskim światem.
Wzmiankowane utwory zawierają także relacje na temat form represjonowania i eksterminacji przymusowo izolowanej społeczności żydowskiej. Pamięciowe rekonstrukcje przynoszą zatem obrazy śmierci personalnej lub masowej
(autor tworzy tu swoistą typologię umierania w warszawskim getcie). Utwory
autobiograficzne Michała Głowińskigo stanowią także swoisty nekrolog czy
tez epitafium dla „zamordowanego” żydowskiego świata. Za sprawą ważnych
śladów pamięciowych anonimowa śmierć przymusowych więźniów świata za
murami zyskuje, wiele lat po Zagładzie, swój osobowy i godnościowy wymiar.
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MEMORIES OF THE WARSAW GHETTO IN THE COLLETION
OF STORIES BLACK SEASONS BY MICHAL GLOWIŃSKI
Summary
Michał Głowiński’s autobiographical prose participates in the creation of a body of texts
devoted to the Holocaust of Jews in the Warsaw Ghetto. Collections of impressions and stories
titled “Czarne sezony” (Black Seasons) brings knowledge about the dramatic realities of life
in a world surrounded by walls. Yet, the traumatic images encoded in the autobiographical
memory are fragmentary and incomplete. The author draws attention to the chaotic topography of the Ghetto, which - due to the narrowness, labyrinthine arrangement of streets as well
as the marking of solid elements of space - brings to mind the undifferentiated area of hell on
Earth. An important place in the abovementioned works is also the reflection on the subject
of mass death (including suicidal deaths) from hunger or by shooting, stripped of dignity and
intimacy. The Author also devotes a separate place to of the categories of temporary and transitive ghetto flats and hideout basements, which contradict the idea of home as a tame and safe
space. Głowiński also directs his attention to all objects that lose all nostalgic or sentimental
value in the world hidden behind walls. An important place in the Author’s memories is dedicated to the barbaric act of liquidation of the Warsaw Ghetto as well as reflection on the fate
of people who avoided deportation and death in the gas chambers of the Treblinka Contenctration Camp. For the purposes of scientific analysis of the categories and problems mentioned
above, a conceptual apparatus was used in the field of cultural anthropology, anthropanatology, suicidology, victimology and the theory of the Holocaust.
Keywords: Warsaw, ghetto, wall, black, death, corpse, memory, forgetfulness, liquidation,
deportation, Treblinka, survival.
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Оригинални научни рад
821.163.41-1.09 Bošković D.

ПЕСНИЧКА ЕПЕКТАЗА: ПУКОТИНА У ЈУТРУ И
РЕЧИМА (О ПЕСНИЧКОМ ТРОКЊИЖЈУ
ТHE CLASH – AVE MARIA! – BREAKING THE WAVES
ДРАГАНА БОШКОВИЋА)
У складу са поставком Драгана Бошковића о једновековној
модернизацији српске поезије као раста у кризи, губитку, празнини,
али и раста кризе (стварности, субјекта, језика), у раду је понуђено
тумачење песничког трокњижја The Clash – Ave Maria! – Breaking
the Waves Драгана Бошковића као кулминације овог процеса, при
чему би се четири етапе генезе орфичке линије српске поезије могле
представити речцама/прилозима/модалним глаголима на следећи
начин: МОЖДА – УЗАЛУД – МОГАО БИХ – КАДА БИХ, а ово би
биле заправо метонимије за опусе песника Владислава Петковића
Диса, Бранка Миљковића, Војислава Карановића и Драгана Бошковића. На трагу теоријских поставки П. Слотердајка о тетовираности
песничке егзистенције и болу иманентном поетском дискурсу који
би био бол осујећености и на неуспех предодређености орфичког
трагања за увек већ и увек неповратно изгубљеном истином властитог порекла, али и на трагу идеје Драгана Бошковића о (не)могућој
антологији дугачких песама, у овом раду понуђена је с једне стране
књижевноисторијска контекстуализација Бошковићеве поезије, а с
друге стране, одређени аспекти поезије Драгана Бошковића сагледани су у кључу филозофских и теолошких идеја Григорија Ниског,
Терезе Авилске и Жака Дериде, као што је и Тереза Авилска у поезији Драгана Бошковића доведена у везу са категоријама тишине-бола-одсуства-губитка-смрти, али и са елементима биографије Пети
Смит и стиховима песме „St. Teresa” Joan Osborne.
Кључне речи: поезија, Драган Бошковић, „орфејски синдром”, можда – узалуд – могао бих – када бих, дисеминација,
тишина, одсуство, бол, афазија, наранџасто јутро.
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„распада ми се језик, распада говор,
али остају: напукло јутро и ономатопеје.”
(Bošković 2016: 128)
„Стваран је пламен, не оно што
њиме гори. Пожар, његова
усијана вилица. Стваран је
пламени угриз, не залогај
помодрели. Стваран је
твој нестанак, а не ти.”
(Карановић 2014: 248)
1 tiskicvet38@gmail.com
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„Само би требало заћутати, пустити Jefferson-е,
одгледати то Woodstock-јутро, и све би нам било јасно.”
(Bošković 2016а: 22)

Писати о поезији значи писати о оном што се налази иза свега очигледног, (у)познатог, иза сваког постојања и присуства. Писати о поезији
значи пристати на губитак, на одсуство, на празнину, али онај губитак,
оно одсуство, ону празнину, оно ништа које је сâмо биће поезије, оно
ништа које је поезија објавила, из којег је настала, оно ништа које је
самообјава бића песништва. Уколико су музика, ономатопеје и рефренски поновљене сугласничке групе оно што је очигледно и присутно у
поезији Драгана Бошковића, писати о овој поезији „и опет, и још једном,
и заувек”, значи писати о тишини, одсуству, губитку. Има ли тишине у
поезији Драгана Бошковића? И која би била њена значења и функције?
Размишљајући о статусу тишине у роману Људи говоре Растка
Петровића, Драган Бошковић је приметио „Ако се, опет, окренемо
Растковој тишини, она се једноставно окрене себи. И то једноставно
и јединствено боли.” (Bošković 2017: 25) На идентичан начин, уколико
се, дакле, окренемо тишини поезије Драгана Бошковића, она се једноставно окрене себи. И боли. Једноставно и јединствено боли. Каква је
то тишина нераскидива од бола? Шта боли у тишини Драгана Бошковића? И док је тишина Растка Петровића, она тишина која је „...основ
његове поетике, естетике, хуманизма...” (Bošković 2017: 25), заправо једна
метахумана тишина2, дотле је тишина поезије Драгана Бошковића метапоетичка тишина. Метапоетичка компонента песничке тишине била би
компонента упитаности о властитом пореклу, о властитом исходишту,
те је, тиме, ова поезија, заувек осуђена на губитак, на узалудно кружење
око мита, утваре, фантома порекла. Родно место тишине васколиког
песништва заправо је тетоважа – предестинираност поетског дискурса
за губитак „Орфеј мора изгубити оно за чим жуди, зато што га је већ
био изгубио.” (Sloterdajk 1991: 36). Тетовираност песничке егзистенције,
бол који је њој иманентан, садржан је у губитку, у осуђености орфичког трагања за (увек већ и увек неповратно) изгубљеном (увек будном,
мртвом, увек новом и друкчијом) песмом, драгом, сном, за изгубљеним
присуством и пуноћом певања. Уколико „На Костићевом трагу, оболели
од орфејског синдрома, Дис и Миљковић граде метапесме, које собом
испитују изворе песништва...” (Bošković 2014: 69) и уколико „...сусрести
се са ’Можда спава’ и ’Узалуд је будим’, или пре тога са ’Santa Maria della
Salute’ значи, постављајући питање судбине певања и орфејског губитка
бића поезије, сусрести се са једном иманентно песничком херменеутиком исходишта самог песништва” (Bošković 2014: 69), онда је јасно
да исходиште губитка-бола-тишине-бића поезије Драгана Бошковића
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2 Наводећи одломак романа Људи говоре Растка Петровића, који се завршава речима
„Довољно је да човек замукне па да се гласови природе дигну ослобођени а да он све то
назове: Тишина.” (Бошковић 2017: 25), Драган Бошковић закључио је „Довољно је, дакле,
да заћутимо, лишимо свет себе самих, и да ’то’ назовемо тишином. Довољно је, за почетак, да схватимо да је за Растка ’то’, та тишина – метахумана.” (Бошковић 2017: 25).
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треба тражити управо у „орфејском синдрому”, сагледаном кроз призму
теоријских поставки П. Слотердајка о „тетовираном животу”, односно,
у орфејској линији српске поезије, чији су представници управо неки
од аутора (не)могуће антологије дугачких песама. Назначена у огледу
„Песништво Лазе Костића и криза језика” (Bošković 2011: 14–19), а детаљније разрађена, прецизирана у студијама „Стари завет: предговор једној
(не)могућој антологији српске поезије 20. века” (Bošković 2013: 777–785)
и „Узалуд: поетичко место Бранка Миљковића у једновековној модернизацији српског песништва” (Bošković 2014: 68–77), теза Драгана Бошковића о дугачким песмама, као и потпуно индикативан, орфејским
синдромом обележен, избор канонских песничких текстова, с једне
стране дозвољава да се облик и стил поеме Ave Maria! контекстуализују,
али још важније, текстом којим је одредио место Бранка Миљковића у
једновековној модернизацији српског песништва, Драган Бошковић
увео је песника који није био заступљен у канонском избору (не)могуће
антологије (Војислава Карановића), а који је кључан за разумевање
тишине-бола-губитка поезије Драгана Бошковића, али и за прецизнију
књижевноисторијску контекстуализацију Бошковићеве лирике. Наиме,
разматрајући етапе генезе српске поезије као етапе њене модернизације
и раста у кризи, губитку, празнини, Драган Бошковић концизно је предочио ове етапе речцама/прилозима/модалним глаголима: МОЖДА –
УЗАЛУД – МОГАО БИХ, као метонимијским обележјима за опусе појединих аутора, а то би били: Владислав Петковић Дис – Бранко Миљковић – Војислав Карановић. Као четврту етапу раста у кризи, губитку,
одсуству, али и самосвесном гесту модернизације српске поезије, овом
низу могли бисмо прикључити поезију Драгана Бошковића, па би се
предложена линија развоја српског песништва укратко могла предочити
на следећи начин: МОЖДА – УЗАЛУД – МОГАО БИХ – КАДА БИХ,
односно ДИС – МИЉКОВИЋ – ВОЈИСЛАВ КАРАНОВИЋ – ДРАГАН
БОШКОВИЋ. На трагу поетике Лазе Костића, у којој је нестанак, губитак песме био залог песничког говора, поезије саме, преко Дисовог заборава песме који је конституисан као место рађања песме, те песме као
сећања на заборав и „све то у једно јутро”, а после Дисовог јутра велико
„узалуд” Бранка Миљковића, једна зрела песничка самосвест о потпуном и неповратном модернистичком губитку предмета песме и певања,
једног ништа и празнине, узалудности и немоћи самог знака3, све до
измицања света и предмета песништва, песме и језика, измицања свих
поредака стварности у поезији Војислава Карановића, које је „логична
консеквенца савременог искуства одсуства и измицања (језика, значења,
постојања, другог, присуства итд.)” (Bošković 2014: 75), све до поезије
Драгана Бошковића, као пукотине у јутру и речима, као кулминације
3 „Код Диса, заборав песме се конституише као место рађања песме, а тај заборав
песме, та празнина, јесте једино место кога се субјект сећа. Сећање на заборав, дефинишимо песму тако, и заборав песме као место њеног рађања, све то у једно јутро.
А после тог јутра, у Дисовом ’да је чујем узалуд сам данас кушао’, велико УЗАЛУД
Бранка Миљковића.” (Бошковић 2014: 72).
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раста у кризи, као врхунцу једновековног губитка, празнине, одсуства,
самозаборава песничког дискурса, али и узалудности и трагичној (унапред на неуспех предодређеној) осујећености покушаја овог дискурса да
се онтолошки заснује у миту о властитом пореклу.
Од песника који није имао језик, али је имао поетику, имао једну
песму (Bošković 2011: 14–15), и град, и Богородицу (Л. Костић), преко
песника осуђеног на поигравање привидима, одсуством, утварама,
песника за којег су карактеристични „фантом поезије, мртве драге,
спознаје, фантом садашњости, фантом модернистичке репрезентације, оно велико, сабласно МОЖДА.” (Bošković 2014: 71) (Дис), односно
песника код којег је укинута било каква могућност репрезентације, осим
дискурзивног саморепрезентовања, кроз рад песничке онтологије као
негативне онтологије, песника који је, у огледу „Поезија и онтологија”,
поезију одредио као „...осет о томе да су ствари ишчезле. Или, тачније,
поезија ствара осет одсутне реалности. Осет који поезија ствара је празнина” (Миљковић 1972: 213), све до песника (В. Карановића) код којег се
„Изгубљено биће песништва, језик и структура знакова, обнавља [...] у
сопственом губитку, дозивању, одјецима, сопственој тишини, у једном
преступу певања као налогу песништва” (Bošković 2014а: 387), тј. песника
чија је поетика мали лексикон губитка „Карановићева песма се тако
објављује као белег и пукотина, пукотина у белегу, која је увек изнова
и никада коначно структурирана у својим траговима; његова песма је,
још даље, увек у трагу нестанка, одласка, говора одсутног, и у огромном
поверењу у знак песништва који нас напушта.” (Bošković 2014а: 387),
односно песника (Д. Бошковића) код којег постмодернистичка критика метафизике присуства доживљава својеврсни климакс, почевши
од негативне онтологије којом је одређена како позиција лирског гласа
(„када бих био песник”), све до губитка чак и оног Карановићевог „поверења у знак песништва који нас напушта”, тј. до губитка као једине реалности, до парадоксалне ситуације присуства нечег што је одавно постало
одсутно или што, прецизније, није никада ни било могуће довести у
присуство. Тачније, једновековна модернизација српске поезије као
„раст у кризи”, како је види Драган Бошковић, заправо је одраз градативне моћи дисеминације, гомилања означитеља, једне игре скривања
(самообјављивања кроз самоприкривање и самоукидање), игре „жмурке
са језиком који означава, окупира, опседа, увек без успеха и увек са
минималним успехом, јер друге могућности нема.” (Bošković 2014: 75).
Полазећи од премисе како постмодернизам представља заправо „наук
о умирању и одсуству” (Bošković 2010: 86), Драган Бошковић пише о
„теолошком постструктурализму” (Bošković 2010: 87), а овом синтагмом
могла би се одредити и концепција песничког трокњижја The Clash – Ave
Maria! – Breaking the Waves, која би била концепција одложеног доласка
Господњег, одложеног откровења, једна одложена апокалипса у разликама и одложена апокалипса у онтолошки еукалиптичној структури
западног света (нав. према Bošković 2010: 85). Стратегија одложене апокалипсе и одложеног откровења заправо је стратегија дисеминације и
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диферанције, непрекидне игре означитеља, стратегија Деридиног модела
деконструкције преведеног на план лирског израза. Као што Дерида критиком метафизике присуства не оспорава онтолошки статус истине већ
само сугерише како је истину „као такву” немогуће досегнути језиком,
тако и поезија Драгана Бошковића не доводи у питање онтолошки статус прапочела, исходишта поезије, орфичког мита, већ само упућује на
то да се он посредством језика не може обухватити, да је мит о постанку
поезије оно што ће за песнички језик заувек остати – несводива другост.
Као несводива и необухваћена, изгубљена а заправо никад досегнута,
увек већ унапред нестала, ова измичућа другост порекла поезије управо
је онај губитак, оно одсуство, оно „ништа” што, у поезији Драгана Бошковића, тако „једноставно и јединствено боли”. Оно „ништа” песме које
се открива у самоприкривању, она празнина која порађа увек нове и
све бројније означитеље, онај губитак који је једина реалност песничког дискурса. Са сваком етапом модернизације српске поезије (можда –
узалуд – могао бих – када бих), поезија се будила увек „друкчија и нова”
и остајала, увек недосегнута, измичућа, увек одложена, увек у разликама
или разлика сама, разлика која порађа само нову другост, ново измицање и нов (а тако познат, тако архаичан) бол (бол онтолошког порекла
песништва као несводиве другости поезије саме). Стога, у идеји порекла поезије која порађа тишину-бол-биће лирике Драгана Бошковића
садржана је идеја Трага и несводиве трансцендентности Другог, „...јер, у
деридијанском смислу, када се Друго објављује оно се објављује у репетитивности и самоприкривању...” (Bošković 2015: 172), тако да се репетитивност и самоприкривање (али и амбивалентност самообјављивања у
самоприкривању и одлагање геста самообјаве кроз поступак понављања
и самоумножавања) лирског израза „када бих” може разумети и као
објава Другог поезије, али Другог које ће заувек остати недосегнуто,
необухваћено, изгубљено у игри разлика, оног непрестано одгођеног,
одложеног, еукалиптично-ексцентричног, увек долазећег, увек „бићу
ту као онај који ћу бити ту” другости из које настаје и којом је самообјављено „ништа” поезије Драгана Бошковића. Деридине идеје дисеминације и диферанције у дослуху су, како је приметио Драган Бошковић,
са знатно раније насталим поставкама Григорија Ниског о епектази.
Епектаза би била пролом, провалија, процеп, односно схватање духовног
човека „...не као онога који је ’стигао’ до највишег степена спознаје Бога,
него као онога који непрестано хрли за увек новом, дубљом спознајом
Божијег светла и истине, као човека који константно иде напред и дубље
у тајну Бога, па се и сама апокалипса, као и небески живот треба разумети у вечном напредовању у љубави, светлу и животу, где све савршено у себи садржи подстицај да иде још даље” (Bošković 2010: 85). Не
само апокалипсу и небески живот, и поезију би требало разумети као
епектазу, као напредовање у апокалипси, као стрмоглаво убрзање и константно усавршавање у „љубави, светлу и животу”, отуда се у Ave Maria!
иронично а благо, разиграно меланхолично, еукалиптично-апокалиптично призива Григорије Ниски, као неко ко ће свему савршеном дати
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подстицај да „иде још даље”, као фигури и симболу васколиког убрзања,
узношења, експлозије у пукотини јутра и пукотини речи „(Додај тај гас,
Григорије, гас, гас, гас....!)” (Bošković 2018: 10). Пукотина у јутру и речима,
у поезији Драгана Бошковића, поред веза са учењем Григорија Ниског и
Дериде, кореспондира, такође, са музиком Jefferson Airplan-a, односно
са наранџастим јутром Grace Slick, оним јутром 16. августа 1969. године,
између пола осам и осам, када је, након наступа, у којем је „...White Rabbit
(одсвирана) као претпоследња ствар...” Grace Slick „...не проговоривши
ни реч, нека два сата остала загледана у наранџасто јутро у очима публике....” (Bošković 2016: 31). Управо ово јутро Grace Slick, наранџасто и
без речи, јутро је у којем тишина-губитак-бол-биће поезије Драгана
Бошковића проналази себе (као увек ново и друкчије, увек тихо, нéмо,
епектатично-ексцентрично-еукалиптично-апокалиптично „мир вама,
мииииииииииииир: / Мир њеног: Дођи!”, Bošković 2018: 5), будући да је
и идеја о последњем песнику нужно повезана, у певању и мишљењу Драгана Бошковића, са афазијом, са одсуством речи, тишином, празнином,
губитком („Док то чекам, не могу себе обуздати а да и у овом тренутку не
говорим о песништву, песми/роману, да не мислим на последњег поету
– за кога знам да ће бити жена – и да не очекујем да ће нас неки велики
стихови испратити са овога света.” Bošković 2007: 22, тј. „али не знају да
ће последњи песник бити жена, / без суда, идеје, става, / а њена поетика
афазија: / стихове ће писати њени бели зуби / на неприродно идиличној
реклами за улошке.” Бошковић: 2013а: 18).
Наранџаста афазија, тишина и бол у поезији Драгана Бошковића,
неодвојиви су од фигуре Терезе из Авиле. Будући да се и смрт може
мислити као у бесконачност одложена апокалипса, нешто што ће увек
тек доћи, нешто што ће бити ту као оно које ће бити ту, односно, будући
да се, дакле, и смрт може мислити само у игри разлика, само као несводива другост, као измичуће сваког дискурса4, Тереза Авилска која је,
како је истакао Драган Бошковић позивајући се на Делимоа, артикулисала тај „...свеопшти осећај доласка апокалипсе...” (Bošković 2018а: 28),
јесте уједно и фигура за коју је карактеристичан тип мистичког искуства, које је Мике Бал одредила на следећи начин „Оно долази после
слома језика, и налази се у празнини, која захтева нови начин ’говора’.”
(нав. према Bošković 2018а: 29). Не само мистичко искуство, већ и
песничко искуство, поезија Драгана Бошковића, као четврта етапа једновековне модернизације српске поезије, као кулминација „раста у
кризи” и раста кризе (субјекта, стварности, језика) јесте поезија која
долази после „слома” језика (и захваљујући том слому), која се налази у
„празнини” и која захтева (али и доноси, бива, јесте) „нови начин говора”.
Стога, песничко искуство компоненту своје мистичности, своје
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4 Карактеристични су у том смислу, стихови Ave Maria! „Да, мртав нећу бити, / јер
смрт је изнова и изнова репрограмирани кредит, / Бегај, смрти!, нема те, нема”
(Bošković 2018: 9).
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„Изгибосмо, Господе!”5 остварује у кружењу око властитог губитка, одсуства, празнине, око онога што тако „једноставно и јединствено боли”.
Губитак који је породио дискурс, одсуство које је предуслов самоисписивања, празнина у коју се лирски глас увек изнова уписује, несводива,
необухваћена, измичућа другост поезије Драгана Бошковића заправо је
двострука: с једне стране то је већ поменута орфичка тетоважа као трагични удес песништва, трагична немогућност досезања истине властитог порекла, онтолошка осујећеност поезије и осуђеност на кружење око
фантома, утваре властитог исходишта, а с друге стране, то би била
фигура оца „Можда више као траума, празнина у коју се изнова уписујем и која се у мени непрестано шири и исписује, празнина која умножава фантоме и пустош, можда је то његов облик у моме песничком
писму.” (Bošković 2016б: online). Присутна у уводној песми збирке која је
претходила песничком трокњижју The Clash – Ave Maria! – Breaking the
Waves, у метапесми чији ће наслов али и тематика постати константа
поезије Драгана Бошковића, Тереза Авилска, у песми „Када бих био
песник” збирке Отац, јесте једини знак чије би присуство, у једном
потенцијалу („када бих”) писања могло бити остварено „Записао бих,
као стари мајстори, / само једно име, / чисту песму. // Када бих умео да
пишем, записао бих: / Терезија. // Ништа више.” (Bošković 2013а: 11), а
занимљиво је да ће управо фигуром Терезе Авилске бити отворена
збирка Breaking the Waves6, у песми „Глорија”7, у којој се елементи биографије Пети Смит и лик Терезе Авилске укрштају посредством стихова
песме „St. Teresa” Joan Osborne „That’s where I’ll hold you, sleepin’ like a
child,” („А звона су звонила, динг-донг / звона су јој певала: / Исус је умро
због нечијег греха, / али не због твојих / звона су певала: / That’s where I’ll
hold you, sleepin’ like a child, / звона су све снажније урлала: / Глоооооориа
/ ЏИ: – ЕЛ – ОУ – А. – АИ – ЕИ! (4X)” („Глорија”, Bošković 2019), те, на тај
начин, Тереза постаје оквир Бошковићевог поетског трокњижја8, али и
5 Песма „Када бих био песник (Изгибосмо, Господе!)”, како у наслову, тако и у стиховима „јер, чујем Терезу: Изгибосмо, Господе!” (Bošković 2016: 11) садржи алузију на
речи Терезе Авилске из Пута савршенства „Одмах, Господе, одмах. Учини да се ово
море смири, да се брод Цркве не налази стално сред такве олује, и да нас избавиш,
Господе, јер изгибосмо!” (нав. према Бошковић 2018а: 28).
6 Иако је највећи број песама збирке Breaking the Waves Драгана Бошковића објављен
у српској књижевној периодици и дневним новинама 2018. и почетком 2019. године
(у Летопису Матице српске, Пољима, Корацима, Повељи, Ecekrmann-у и Вечерњим
новостима), ипак стихове ове збирке наводићемо, у овом раду, из ауторовог рукописа, будући да су за одабрану тему најзначајнији стихови песме „Када бих био
песник”, а ова песма није нигде објављена.
7 Збирку Breaking the Waves Драгана Бошковића отвара песма „Глорија”, као што
деби-албум Пети Смит Horses (за)почиње песмом „Gloria”. Целокупна збирка
Breaking the Waves Драгана Бошковића представља помни интертекстуални дијалог
како са детаљима из биографије, тако и са књижевним стваралаштвом (Само деца,
Сакупљање вуне) и музиком ове америчке уметнице.
8 За разлику од експлицитног присуства у првој песми збирке Отац и првој песми
збирке The Clash (збирке у којој је неретко, али не и неизоставно, повезана са фигуром
Богородице), присуство Терезе Авилске у првој песми збирке Breaking the Waves
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знак чије се присуство одлаже кроз репетитивно указивање на властито
присуство у оном одсутном и увек већ унапред изгубљеном поетског
писма „А када бих умео да пишем, / – како сам давно рекао – / записао
бих: Тереза! / Ништа више.” („Када бих био песник”, Bošković 2016: 9), „(а
писао бих: Тереза, Тереза, ништа више)” („Када бих био песник (Изгибосмо, Господе!)”, Bošković 2016: 11). Ипак, иако присутна или могућа као
присуство, Тереза из Авиле у поезији Драгана Бошковића везана је за
категорије које су онтолошки супротстављене присуству: за категорије
губитка, одсуства, смрти и бола. Мала Тереза која је пожелела „’На дан
моје смрти нека пада киша ружа!’ / а Рилке јој одговорио: / ’Ружо, која
шириш мирис наге светице!’” (Bošković 2013а: 57), повезана је са мотивом дечака „а тај дечак у мени никако да сазри, / а тај песник никако да
постане, / јер, чујем Терезу: Изгибосмо, Господе!” (Bošković 2016: 11), мајке
„Данас ми је умрла мајка. / А можда и јуче, не знам.... // (...) У самртном
ропцу, очима изврнутим у непознато, / дисала је за њу света Мала Терезија” (Bošković 2013а: 45) и „Данас ми је умрла мајка. / Да, данас је
годишњица смрти моје мајке. [...] Питао ме је: / Зашто пишеш књигу о
Терези Авилској, зашто о њој?” (Bošković 2016: 80) и коначно, са мотивом
тишине, као кулминацијом губитка, као одсуством пренетим на поетички план, као мистичким (а заправо песничким) искуством пукотине
у бићу, речима, јутру „Била би то најтиша песма на свету, / мила, као кад
се инклузивно дете радује, / а ћутала би, јер и љубав и Бог ћуте, / чист
исисхазам би била, / афазија, / угашени мустанг, / Тереза из Авиле, бре....”
(„Када бих био песник”, Breaking the Waves, Bošković 2019). За разлику од
Григорија Ниског чија поставка о епектази симболизује вртоглаво убрзање (Мицубиши, Мустанг, Ф-16 „а возићу Mitsubishi-ја (бррррррррррм!),
/ можда коначно Mustang-а (иииииииххххххх!), / са отвореним прозорима / (Додај тај гас, Гале!)”, Bošković 2018: 24, односно „(Гас, Григорије,
гас!)”, Bošković 2018: 10), Тереза из Авиле симболизује егзистенцијално
успоравање („Љубав тако убрзава, изнутра, / успоравајући нас у односу
на свет: / елипса, онтолошко кочење и суспензија покрета”, „Писати као
љубавник (Нешто)”, Bošković 2016: 28), гашење Мустанга, отварање за
љубав и Бога („а ћутала би, јер и љубав и Бог ћуте”, „Када бих био песник”,
Breaking the Waves, Bošković 2019, односно „А Тереза узвраћа: Господ ’учи
без буке речи’”, нав. према Bošković 2018а: 27). Тереза из Авиле, стога,
проширује семантичко поље мотива тишине на мотиве љубави и јутра,
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посредније је, не толико изражено, наговештено стиховима песме „St. Teresa” Joan
Osborne, дакле, у збирци Breaking the Waves Тереза из Авиле је дезонтологизована и
претворена у једно „ништа”, у симулакрум, у празно (или испражњено) место у које
западна култура уписује властите тренутне (идеолошке) предрасуде или преокупације (у споту за песму „St. Teresa” J. Osborne комбиноване су две равни – библијска
симболика с једне и различити видови њене детронизације с друге стране, док су у
песми „Глорија” Драгана Бошковића, поред библијских ликова – Руте, Ребеке; али и
лика Т. Авилске, као и црквених звона, присутни елементи биографије Пети Смит,
као наизглед антитетички, депатетизујући а заправо емпатични, аутобиографско-разобличујући пол демаскирања система вредности америчког друштва 60-их
година XX века).
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осцилирајући непрекидно између егзистенцијалног „Да, љубав је нема. /
Говор и поезија ту ништа не помажу” (Bošković 2013а: 16) и аутопоетичког плана „Зато у мојим данима постоји само јутро, / болно, опијајуће, /
јутро када сам заволео Сина Божијега, / јутро без текста” (Bošković 2013а:
16). „Јутро без текста” песничке збирке Отац, „нéма маслина” и „глас без
усана” (Bošković 2013а: 25), тишина која гута (Bošković 2013а: 42), „само
прекид у стиху” (Bošković 2013а: 34), ненаписана песма, као дисовско
„сећање на заборав” прапочела песништва, у које су укључене дугачке
песме Растка Петровића и Бранка Миљковића (Bošković 2013а: 61) и
коначно библијском симболиком обележена „невидљива, од угинулих
риба исписана песма” (Bošković 2013а: 33), као „вишегласје тишине”
(Bošković 2013а: 34) и подстицај за самоуписивање, самоисписивање,
дискурзивну саморепродукцију, породили су, у књигама The Clash – Ave
Maria! – Breaking the Waves, јутро као траг песничког писма, као игру
разлика, као понор око којег кружи поезија Драгана Бошковића у
бескрајном (и унапред на неуспех одређеном) трагању за изгубљеном
истином свог порекла „Не јутро Богородице него јутро града, / не јутро
које долази, ни које траје веома дуго, / тек рефрен јутра, контраритам
песме” (Bošković 2016: 152), јутро које јесте и које ће бити ту као оно које
ће бити ту, оно које ће доћи, али не оно које ће се остварити као дошло
(присутно), већ оно чији ће долазак бити померен и одложен бескрајним
низањем означитеља, оно које ће увек тек долазити („али јутро моје
Богородице тек долази”, Bošković 2016: 152), тек би(ва)ти, оно које ће бити
мишљено као пуноћа и присуство а реализовано као одсуство, празнина,
смрт, непостојање, онтолошка пукотина, рез, процеп у језику, тексту, у
„када бих” поетског дискурса Драгана Бошковића. Увек одложено, измичуће, увек оно чији је модус презенције једна измакнутост само(ре)презентности, једна умножена и убрзана, репетитивна и самопотврђујућа
апокалипса, јутро у поезији Драгана Бошковића уписано је у „наранџасти
шапат” („Јер ја имам Clash за овај град, / [...] за име моје, име моје драге,
наранџасти шапат мој”, Bošković 2016: 153), наранџасту тишину,
наранџасту, хиперборејску, хрскаву меланхолију која је изнад бола,
смрти и пролазности („нека пена ћемо бити, тренуци, шапат града,
Севера”, Bošković 2016: 153, „али неће бити меланхолије севера / (севера,
севера, севера....)”, Bošković 2018: 15, „а на северу хрскаво наранџасто”,
Breaking the Waves, Bošković 2019), „[у] једну конвулзију, контракцију
онога што долази, што је тако изгубљено, слабо, смртно, што измиче,
раскрива и нихилира тишину” (Bošković 2017: 30), у једно „то”, али не у
метахумано „то” Растка Петровића, него у метапоетичко, апокалиптично-еукалиптично „то” четврте („када бих”) фазе генезе орфичке линије
српске поезије, у то ништа, то одсуство, ту белину, пукотину, дакле „У
оно што једноставно и тако јако боли” (Bošković 2017: 30).
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(ABOUT THREE POETRY COLLECTIONS THE CLASH – AVE
MARIA! – BREAKING THE WAVES BY DRAGAN BOŠKOVIĆ)
Summary
The paper analyses poetry collections The Clash, Breaking the Waves, and a narrative poem
Ave Maria! by Dragan Bošković. Starting from the motif of silence, as a lyrical trait that is
not apparent in Dragan Bošković’s poetry, the paper analyses the pain motif which represents
meta-poetic pain of the incapability of poetic discourse to reach ontological truth of its own
origin. Therefore, tracing the „Orphic syndrome” (perceived through the prism of P. Sloterdijk’s ideas, as well as the (im)possible anthology of long poems by Dragan Bošković), the
paper proposes a view of the line of development Serbian poetry took, with four distinctive
phases: PERHAPS – IN VAIN – I COULD – IF I WOULD, as a metonymy for the works of
four Serbian poets (Vladislav Petković Dis, Branko Miljković, Vojislav Karanović and Dragan
Bošković). The silence-pain-loss-being of Dragan Bošković’s poetry, as well as the motifs such
as orange morning and love, are analyzed using theological and theoretical prepositions by
Gregory of Nyssa, Jacques Derrida, and Teresa of Ávila, alongside offering an interpretation of
the character of Teresa of Ávila in Dragan Bošković’s poetry in correlation with the motif of
the boy, mother, death and silence, as well as the biography of Patti Smith and the lyrics of Joan
Osborne’s song „St. Teresa” .
Keywords: poetry, Dragan Bošković, PERHAPS – IN VAIN – I COULD – IF I WOULD,
Orphic syndrome, silence, absence, aphasia, orange morning
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Стогодишњици Ex Ponta
У раду се истражују генеза и склоп деривационе матрице
Андрићевих „дела у настајању” у контексту ране лирике и послератног наратива, али и укупне пишчеве поетске космогоније,
како у модернистичким међуратним тенденцијама (лирско-медитативно и наративно исходиште првих поетских збирки као
пролегомена за роман На сунчаној страни), тако и у послератном
илуминирању и естетском заокруживању модернизма у новонасталим поетичким обрасцима зрелог митско-типског и епског
обухвата (актуализација митске потке као алегоријског кода идеолошке репресије и тоталитаризма и субверзивног профилирања
дискурса власти/моћи у фикционалној актуализацији литерарне
мозаичности романа Омерпаша Латас). Рефлексија о животу
као својеврстан метанаратив историјског тока нијансирано је
проткана имаголошким подстицајима непрекинуте стваралачке
синапсе сетног мисаоног лиризма – од песама из Хрватске младе
лирике (1914) до Андрићевих постхумно објављених контемплативних записа, доживљајно блиским искушењима постојања
и смрти, што оба недовршена дела сврстава како у дијалогично
отворене литерарне конструкте тако и у најјачу исповедну прозу
(у реконфигурацији аутобиографског дискурса кроз прозирање
линеарности текста) међуратне и послератне књижевне генезе у
поетски оствареној духовности процесуалне форме ране лирике
Бића и ништавила децентрираног субјекта.
Кључне речи: онтологија, процесуална форма (дела у
настајању), поетска духовност, лиминалност и лиминарност
идентитета, митско-историјска парадигма, симптоматичка
интерпретација, децентрирани субјект, аутореференцијалност,
поетика, херменеутика

1. Пред изазовима недовршених дела – идентитет двојника
Доводећи Андрићево дело у контекст модерних епистемолошких теорија, новија књижевноисторијска и поетичка истраживања (и
жанровска реконструисања) пишчеве необјављене оставштине и рукописне грађе проничу да је „читава Андрићева поетска галаксија, као и
1 snjelez@gmail.com
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унутрашњи, исповедни слој у његовом делу, обухваћена Бахтиновом
теоријом двојника” (Palavestra 1992: 139). Онтолошка основа естетског
и етичког прожимања свих поетских ентитета и етимона Андрића као
„песника дијалога” (Palavestra 2013: 197), амбиваленције и дуализма у
трагању за синтетским обухватом идентитета као „дубинског говора
који иза категорије једне разумности дохвата низ других” (Leovac 1962:
118), ближе се методолошки контекстуализује Бахтиновим дијалогизмом који препознаје писање и као субјективност и као комуникацију, где
„ја” не може постојати без „другога”, не може постати собом – себе мора
наћи у другоме проналазећи другога у себи (Bahtin 2013: 207–239).2 На
ширем антрополошком плану савремених истраживања, одбацивање
свеукупног веровања у напредак, које је инхерентно дијалектици, афирмише дијалогизам као „алтернативни правац за теоријско промишљање
идентитета” (Nojman 2011: 34). Пре него бинаризам, дијалогизам постаје
основа интелектуалне структуре нашег времена (Kristeva 1966, 1986:
39, 58–59, према Nojman 2010: 34). Тако долазимо и до премиса Мишела
Фукоа да сврха генеалогије, вођена историјом, није да открива корене
нашег идентитета – него да се посвети њеном растварању. Ако генеалогија сама по себи подстиче питања о нашем завичају, матерњем језику
или законима по којима се владамо, њена намера је да открије хетерогене системе који, маскирани сопством, спречавају стварање било којег
облика идентитета (Fuko, 1977а: 156, 162, према Nojman 2010: 35). Ова
запажања обезбеђују и нову концептуалност Андрићевој епској фази,
односно његовом приповедачком делу у контексту онтолошког прозирања кодова раних облика контемплативне, медитативне, дневничке и
интимно-исповедне лирике Ex Ponta (1918) и Немира (1920).
Определивши се за највиши облик књижевне иманенције, поетску духовност Иве Андрића одликује сублимна концентрисаност
речи-приче, која је део највишег заноса, протканог противречностима
„у којима уметник тражи решење и остварује дело” (Leovac 2000: 32) у
процесуалној форми уметничке моћи и филозофске концепције, приповедачке маске и пишчевог бедела. Актуализовање „архетипа спасиоца”,
присутног у сваком човеку, активира се у граничним егзистенцијалним ситуацијама и често врхуни у оном што прерани развој когниције
и „вере као моћи срца” именује енантиодромијом (Jerotić 1999: 84) као
хераклитовским прелазом и флуидним претапањем супротности у
естетском деловању уметника – „сумњивог лица”, „путника са лажним
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2 Епска линија обухватности, чвршћа композициона повезаност мотивима исто��
ријског и савременог, односно, митског и историјског казивања, актуализована је
и фигуром огледала као фокусом човека који не гледа изнутра на свет сопственим
очима, већ очима света гледа на самог себе, отварајући могућност „бивања изван”
(Bahtin 1997: 464–465). Како је естетски догађај, према Бахтину, могуће засновати
само у међуодносу два учесника, две напоредне свести – однос који аутор има према
објекту естетске активности је и критеријум по којем актуализује разликовање
књижевних жанрова, у којима, у сложеној интеракцији, контекст аутора увек настоји
да обухвати, заврши или затвори контекст јунака (Radunović 2012: 68) у активном
остварењу процесуалне форме.
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пасошем” или „лица под маском”, како је то писац забележио у „Разговору са Гојом”(Andrić 1977: 14). Андрић је несумњиво у епској форми
историјског, легендарног или митског садржаја нашао онај тип уметничког казивања у коме ће се најпотпуније остварити његова уметничка
потенција спонтаности (непосредне нарације) и монументалности алегоријског уопштавања епичара-мудраца (Леовац), али је реконструктивни низ постхумно објављених дела афирмисао тезу о континуитету
лирског Андрића као сржној матрици идентитета поетске духовности
процесуалне форме пишчевог дела у сфери хуманистичког активизма.
Тај образац прелома, преображаја и истовремено илуминативно актуализованог лирског континуитета може се сагледати сублимним обухватом лирског и епског у делима стваралачке међе (Ex Ponto, „Ђерзелез у
хану”, 1918; Немири и „Пут Алије Ђерзелеза”, 1920) – у којима читалац
прониче структуру триптихона са изведеним развитком расположења
до тренутка психолошке катарзе (субјективитета и књижевног лика) у
епилошкој рефлексији Немира: „Иза свих мојих горких ријечи крије се,
ипак, увијек људско лице са својом жељом за срећом” (Andrić 1920: 61).
Постављањем Андрићевих романа „у настајању” у сржни оквир
поетске духовности – од модернистичких „немира” до постмодерних
„знакова” отворености првотних лирских импулса – актуализује се
„јединствен пример стваралачког прожимања поетског импресионизма
и философске медитације”, по којој је писац био на почетку књижевног
рада најближи духовном сензибилитету, а самим тим и форми „интелектуалног самотништва Исидоре Секулић” (Palavestra 2013: 289). Управо
реконструктивни низ раних наратива двадесетих година прошлог века3
дестабилизује маргиналну позицију оног прелазног, до сада недовољно
апострофираног зглоба Андрићевих модернистичких интенција и стваралачке недоречености затомљене фазе, у којој се инспиративно преплићу лирска изворишта песничког бића (меланхолична приповедна
интонација и лирска нарација, колебања између два основна облика
– ја и он, динамична, унутрашња фокализација) и епска савладаност,
као оријентација хисторика, „одмакнутог од своје приче, уоквиреног
универзалним рамом” (Pantić 1999: 269). У амбивалентној позицији
„иконоборца” и „иконобранитеља”, сумње и вере у отелотвореност речи
и ликова, Андрићево онтолошко опредељење за ликове проистиче из
његовог ширег естетичког уверења да уметност не постоји без живописања – израза као хуманистичке привржености људском бићу: „Облаци,
шуме, извори, животиње и стијене су испуњали моју свијест, али људског лица нисам заборавио никад, дивног људског лица обасјаног сјајем
разума и само људске туге ради оног што се види” (Andrić1920: 61).
3 На „књижевно-археолошким ископинама” добрим делом замишљеног па после
напуштеног романа (На сунчаној страни), данас се суочавамо са ревидирањем и
новим актуализовањем целокупног именовања опуса писца као доминантно етаблираног ствараоца епске вокације, са овладаном свешћу о тоталитету света, у којем
се трагични потенцијал људске судбине пројектује похрањен у миту, а раелизован у
историји (Pantić 1999: 266).
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Такоје тражена константа Андрићевог трагичног хуманизма везана
управо за континуитет његове лирике, исходишно актуализована у
тананом рефлексивно-исповедном тону лирског дневника Еx Ponto, а
медитативна својства лирике, остварена у кратким прозним формама
(дневничким записима) Немира, приближавају поетски текст приповедачком, у којем се палимпсестно учитава циклотворна лирска рефлексија о сталности, непроменљивости и неизменљивости света само једне
стварности са вечитом плимом и осеком нама само делимично познатих
а увек несумњиво истих закона.
Деривација поетске матрице естетског (стваралачког) субјекта као
„иконобранитеља” (поред homo religiosusa i homo mysticusa) у кјеркегоровски нотираном односу естетике (унутрашњег, скривеног) и етике
(спољашњости, откривености) – превазилази Хегелов став о јединству
спољашњег и унутрашњег приповедачки актуализованим контрастом
(„ја-за себе” и „ја-за другог”) портрета и сенке као романескним конструктивним принципом дела у настајању, поетички наслућеним у стиховима прве песме „У сумрак”, објављене кад је Андрић био деветнаестогодишњи младић (Andrić 1976: 143).4 У „аутентичном лирском коду”
исповедно-медитативног тона и семантике (као да саопштава себи или у
разговору са самим собом) млади песник трепери и бележи: Оне певају, у
сутон, као срећа моја да ми рупцем маше. / Али срце је моје тамно језеро,
кога ништа не диже и у коме се нико не огледа (Andrić 1998: 151). Песник
већ тада поставља процес отварања и осветљавања своје душе као искушење и подвижништво целокупног духовног бића и стварања, притајеном коренском снагом која се од првог егзистенцијалног дрхтаја до краја
свесног живота циклотворно актуализује у „самотном враћању себи”
(Jandrić 1977: 299). Између ћутања као Кјеркегорове једине егзистенцијалности и говора као процеса естетског надвладавања и објективизације првотних импулса отуђености, усамљености, страха и неверице,
прозире се динамично, дубоко агонално двојство Андрића као иконоборца и иконобранитеља. Као иконоборац Андрић се у суштини окреће
једино естетици доживљаја,5 егзистенцијалном и личном немиру („што
га носим на свако мјесто и у сваки облик живота, неминовно, као што се
уноси своје лице или свој говор”), дрхтећи „цио живот од невидљива и
непозната ударца” (Andrić 1920: 53–60) – док Андрић као иконобранитељ
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4 Управо је песмама „У сумрак” и „Блага и добра месечина”, објављеним у Босанској
вили 1911. године, одређен почетни простор Андрићеве стваралачке биографије.
5 У раној лирској стваралачкој фази Андрић је, попут Серена Кјеркегора, сматрао да
је затворена шкољка људске егзистенције неизрецива, да је реч лаж и да се ћутањем
у ствари постиже најпуније исказивање себе. Та псеудонимност личности и самоостваривање конкретних егзистенција у епској прози били су особен излаз из парадоксалне ситуације да се говор и причање интелектуално негирају, а унутрашње,
осећањем и нагоном – желе (Живковић 1994: 311). Младалачки став интелектуално
се све више мењао, да би писац последњих година живота закључио („Белешка
о речима”): најстрожа од свих пустиња је пустиња ћутања – „чим се мало више
удаљимо од људског живота, израженог људском речју, то се осећа на нашим текстовима” (Andrić 1977: 62).
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повезује естетику израза и естетику знака са естетиком доживљаја у
речи, стилу, боји, звуку (Šutić 1994: 72), у поновном („демонском”, „прикривеном” и „изненадном”, „антихристовском”, „фалсификаторском”)
стварању света, у којем, да би био иконотворац, писац мора прво иконоборачки да се расточи и рашчини варљиви сјај датог му облика и лика
живота (Koljević 1978: 75). У жанровској хетерогености и синкретизму
раних Андрићевих записа, актуализована је теза о уметнику (трагом
немачке грађанске литературе) „као биполарном и хермафродитном
бићу”, кога стварност, живот и људи деградирају на ниво неке сумњиве
особе, присиљене на повлачење у себе и свој оклоп од ироније, маске и
скепсе. Тај оклоп му постаје животни заклон и једина могућност да под
маском обликује мисао о свету, „не губећи никад своју закукуљеност,
посвећујући се ономе на шта је осуђен: на пребирање душевно-духовних нијанси и стварање једног новог света који је негација и замена за
изгубљени, прави” (Vučković 2011: 196) – у оном истом јазу између уметника и друштва као и између Божанства и света, где је први антагонизам
само симбол другог (Andrić 1977: 14–15). И поред чињенице да постоје
јасне индиције да је Андрић збирно објавио приповетке тамничког
круга тек кад је одустао од (ауто)биографског наратива као криптограма
своје младости, психолошки обрис Томе Галуса као пишчевог духовног
и књижевног двојника својом лирском основом кодиран је као неуспостављени вредносни елемент замишљене романескне целине (Đukić
Perišić 1994: 26).6

2. Од онтолошких премиса лирског ка ентитетима
лиминарности (наративног) идентитета
Портрет пишчеве поетске духовности (и стваралачког криптограма)
развија се од првих прозаида („У сумрак”, 1911), преко тамничког искушења душе у марбуршким ћелијама (октобар 1914 – март 1915), скале која
темељно одређује „пад у егзистенцију” и егзистенцијални прелаз естетике у стваралачку етику, све до завршних стихова песме „Ни богова ни
молитава”, писане 1973. године, као једне од последњих лирских цртица
пред смрт, особеног епитафа „старе и вечно живе жеље” за ненађеном
ширином, пространством, отвореним видиком с „мало слободна даха”
6 Језгро Андрићеве књижевне уметности јесте прича, а приповетка његов основни
жанр. Андрић је из својих необјављених рукописа понекад издвајао фрагменте које
је објављивао као засебне целине. Тако, на пример, приповетка „Сунце” педставља
део рукописа Постружниково царство, а прича „Пре несреће” је део рукописа под
називом Проклета историја. Оба та рукописа – Постружниково царство и Проклета историја – осим објављених фрагмената, остала су у Андрићевој рукописној
заоставштини, у фасцикли с насловом На сунчаној страни (Галус). Ови су рукописи
послужили Задужбини и САНУ да заједно са још неким објављеним прозама, са
тзв. затворском тематиком („Занос и страдање Томе Галуса” „На сунчаној страни”,
„Сунце”, „У ћелији број 115”, „Искушење у ћелији број 38”) и првим делом триптиха
„Јелена, жена које нема” („Галусов запис”) учини покушај реконструкције Андрићевог недовршеног романа На сунчаној страни (1994).

231

Сања В. Голијанин Елез

(Andrić 1976: 243). Опажање о (ауто)поетичкој циклотворности лирске
рефлексије као једној од најважнијих константи Андрићевог дела (Jerkov
1998: 216), интерпретативно је оживљено ставом Радована Вучковића да
је Андрић „својим последњим романом (Омерпаша Латас, прим. С. Г. Е.)
поново извео на књижевну позорницу средњоевропске ликове и интензивирао дилеме, лутања, опсесивна стања и дехуманизовану орбиту
људи који су изгубили своју нацију, културу, религију и нашли се на
туђем тлу етнички шароликом, као и оно у Бечу и Трсту у роману ’На
сунчаној страни’” (Vučković 2009: 34). Идејни оквир Вучковићеве компарације је херменеутички вид поетичког дијалога са Исидором Секулић
и њеним запажањем да је природа Андрићеве приповедачке уметности
у првообјављеним приповеткама („Пут Алије Ђерзелеза”, „У мусафирхани”, „Мустафа Маџар”, „Љубав у касаби”) – Исток „божјака или
фукаре”, „и као документ и као поезија”, па се по томе, закључује знаменита књижевница, тај приповедач битно одваја од својих ранијих књига
песама (Ex Ponto, Немири) које су га чиниле „деликатним, сентименталним, хришћанским, типично западним писцем” (Sekulić 1923: 502–511).
Андрићева незавршена, постхумно реконструисана и објављена
дела калеидоскопски се сагледавају у импулсима Ex Ponta (1918) и
Немира (1920), али и у дискурсним наслојавањима филозофије људске
егзистенцијалне патње и страха, филозофије резигнације која претходи
религиозној вери као апсурду у трагању за „чистом вером”, или парадоксом актуализованим у дијалектици човековог бивања пред апсурдом,
што би се могло назвати „апсурдом највеће божанске вере”. У специфичној антисистематској логици Кјеркегорове „песничке” филозофије парадокса (Rechter 1964: 102, Vučković 2011: 67) као трансцендирања према
празнини или божанству ствари, у безнађу и апсолутној вери, у оживљеном апсурду и револту (трагичном хуманизму) побуњеног човека
– Андрићев модернизам није само у језичком бележењу детаља, фокусираног фрагмента симболичког набоја (попут сеизмографског регистровања тектонских поремећаја и камијевских трептаја, у кафкијанској
атмосфери кошмарних снова) – већ и у сугестивном, врло проницљивом
и врло проученом каткад, компоновању тих свесних и подсвесних струја.
У раном поетском делу, као и у приповедним рукавцима тамничког
циклуса, есенцијалне интроспекције актуализоване су филмском техником великог плана. Сужавањем видног поља на само негативне и мрачне
појаве у уским просторним оквирима касабе, затвора, ћелије, затвореног колектива, као издвојеним драмским топосима – симболички се
потцртава хипертрофирана димензија зла до извесних гротескних размера у језовитој слици квара, смрти и нестајања. У таквим наративним
фокализацијама човек се исказује најдубљим и најтрајнијим слојевима
иманентне двојности и антитетичности у једној експресионистичкој,
делиријумској, екстатичној занесености тренутком опсене лепоте и
коначним драмским самеравањем са стварно непостојећом лепотом као
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активним принципом у реалном свету (лепота као негативни апсолут).7
Заступајући тезу о лепоти као суочавање са ништавилом, Андрић у
актуализованим световима ових дела пропитује дубоко утемељену митско-историјску тежњу ка истини, која је у основи свега, па је за самог
писца повесно збивање смисао догађања, а обухватно питање смисла
не може се сагледати ван метафизичког и филозофско-теолошког хоризонта у сталном самеравању бића и ништавила, суочавања са лепотом
као празним местом истине или варком на човековом путу, прозирући
њену трагику у сазнању што „не може да не постоји, а не може да траје и
да се држи” (Andrić 2002: 179).
Одсуство сржне кохеренције приповедних фрагмената, оног јединственог епског тоталитета који ће заживети у његовим делима насталим
током и после Другог светског рата, колико образлаже немогућност
уцеловљења два романа, толико је и плодотворан оквир симптоматичке интерпретације отвореног дела, можда и најважније компоненте
Андрићевог стваралачког криптограма, идентитетске драме која се
развија из егзистенцијално-естетичких премиса као онтолошки торзо
у амбиваленцији човека страдања и човека творачке, хуманистичке
опредељености и наде. Иако су по пројекцији књижевних ликова ова
два романа маркирана у самосвојној фикцијској, историјској и животној проживљености и препознатљивости палимпсестним, пригушеним
назирањем хроничарског (Омерпаша Латас као хипотетичка хроника
о Сарајеву) и аутобиографског тоналитета (Тома Галус као симболички
топос Андрићевог раног студентског страдања), ревитализација интеграционог језгра дочитава и реконструише суштинске поетичке одлике
ових дела, паралеле, укрштања и особене дисперзије.

7 Док се културолошки миље међуратног, „напуштеног”, „условног” романа о заносу и
страдању Томе Галуса исказује у снажним контрастима и ликом као „(пост)експресионистичким актанционалним топосом младића” (Pantić 1999: 269), који, колико
год да је актуализација алтер-ега или језичка фигура и реторичка пројекција пишчеве душе, истовремено пулсира и као лирско-медијална окосница наративне стратегије „упричавања приче”, суштински се надаје као лик лирског тоналитета и суматраистичке визије, кретања и сталне промене, немушто постављен између историје
и трансценденције – ликови и поретрети (послератног) недовршеног романа Омерпаша Латас, иако контрастно позиционирани, обележени су историјском драмском
ситуацијом као трагиком слепе силе историјске и политичке олигархије, алијенације
и несазнатљивости; бивају или моћници спасоносне мимикрије тамне светлости
и располућеног идентитета, којима, прескочивши границу живота (Латас), гнев
помаже у ходу, одређује ритам корака и светли у тами као путоказ човеку који је
„на све спреман осим за један трептај људског разумевања или саучешћа” (Andrić
1992: 237) или, као сликар Вјекослав Карас, носе у себи „унутрашњу галерију” већ
давно израђених, а људском оку невидљивих слика („недовршених портрета”) као
„нестварно изобиље свог неоствареног стварања, као неко проклетство и велику,
несхватљиву муку од живота” (Andrić 1992: 138).
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3. Епифанија светлости и звука у онтолошком обухвату
традицијског, егзистенцијалног и естетско-етичког
исходишта лирског модернизма
Епистемолошка одредница поетске удвојености кондензоване реченице антитетичке структуре и стилизације (која се може пратити од
самих почетака Андрићевог књижевног рада па све до неколико месеци
пред смрт), изворна је, особена црта пишчеве психологије (стила) и
карактера да би се песник или писац из сенке могао слободније сагледати динамичном процесуалном формом дуализма, комплексности и
онтолошке децентрираности у трагању за скривеним ликом, који не би
експлицитно могао бити у епском или наративном, већ у на први поглед
споредним жанровским одређењима: у лирици, у алтернативним и
хибридним формама фантастичних и исповедних приповедака, као и
у медитативним забелешкама, рефлексијама, запажањима, скицама и
интимним записима (Palavestra 1992: 141).8 Самеравајући рецепцијска
и вредносна исходишта и прибежишта „етеричког идеализма” (Вучковић 2011: 157) Андрићеве медитативне лирике („разговора с душом”) и
егзистенцијално преточене поетске духовности у особену уметничку
антиномичност, Црњански ће у приказу Ex Ponta прецизирати осећање
и атмосферу дела као обрис „слојевито умотане пушкинске и карамазовске туге” у говору који не брине о томе коме је упућен, „но говори са
дубоком вером да негде има душе које су везане за њих, и којима су они
обвезани, као крстоноше Христовом гробу, преко гора и мора мада га
никад не сагледаше” (Crnjanski 1999: 5).
У мудрости коју исијава поетска духовност Андрићевих дела –
преображај различитости и противности у хармоничне делове књижевне форме приповедача и песника исказује се лирском рефлексијом
наративног обриса и када је срж феномена и натприродног тајанства
актуализована особеном поетском фантастиком везаном за чудесни
рефлекс „оргија поремећеног света”, звучну инспирацију преображену
у појаву звона, поетског ентитета који као део духовне интиме, мистичног садржаја или предсказања припада најужем кругу Андрићеве космогоније о малом и изгубљеном човеку у свеопштем времену. Та поента
је дискретно иронична и меланхолична у реконструисаном роману На
сунчаној страни (1994), чије центрипетално језгро заснивају приповетке
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8 Представљеном низу типолошких премиса Андрићеве поетике и естетике, трагом
Бахтинове теорије о самоспознавању, оплођењу и усавршавању унутрашњег живота
у сусрету, додиру, дијалогу и комуникацији – управо изван главног тока његових за
живота објављених дела, додајемо и ова два романа. Чини се да је у немогућности
савладавања форме исходишног и уточишног круга, садржана она неопходна основа
интенционалне и симптоматичке интерпретације исказног субјекта у трагању за
онтолошком основом дела, интимне и стваралачке личности, али и стална тежња да
се сустигну и обједињено ухвате два непомирљива и раздвојена света („ја-за себе” и
„ја-за другог”) потребом за исповедањем (преображај исповедног) кроз потиснути и
неразвијени дијалог као маскирани траг литерарног конструкта и наративне окоснице (стратегије).

Онтолошки аспекти Андрићеве ране лирике и романа у настајању – поетска духовност процесуалне форме

9 Палавестра бележи да се у оставштини Иве Андрића у Архиву САНУ (Лични фонд
бр. 444, кутија 19) налазе два свежња исписа и исечака о звонима, као и расправа Ст.
Станојевића Била, клепала и звона код нас. Брижљиво сређена и повезана, та грађа
могла би да пружи занимљиву и оригиналну антологију записа о звонима.
10 Поред филозофије самоће, тескобе и испаштања и религиозне дијалектике, као
рефлекс старе манихејске космогоније, у Андрићев приповедни свет улази и поетска
митологија сунца и сунчеве светлости. Култ сунца, или бога сунца, спада у најстарије
митске слојеве свих евроазијских народа. Најстарији Христови монограми ликовно
су приказивани котуром или точком са шест зрака и почетним словима Христовог
имена, која су га означавала као Непобедиво сунце. Као свевидеће око божје које
види свако добро или зло на замљи, сунце је, према тумачењу Филотија Синајског, названо и „сунцем правде”, истинито сунце света. [...] Сунце правде у српском
народу није никакво божанство него само прастари симбол (сунце точак – небески
анђели – Христ) – Dragojlović 2008: 87.
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„У ћелији број 115” (1960) и „Искушење у ћелији број 38” (1924). Пишчева
опчињеност громогласном симфонијом звона као тајновитим знамењем
апокалиптичнога расветљења и свитања, није се зауставила на песничкоме проширењу метафоре, већ је, оснажена страсном усмереношћу,
у осами прикупљених података (историчари наводе разне исечке из
новина, кратке вести, исписе из књига, предања, приче) – градила малу,
скривену приватну мистику звона,9 у којој се прониче нешто ирационално, песнички вишезначно и готово судбинско. Отуда се у жанровски
неоствареним делима актуализује криптограм и идентитет лика (писца)
„под маском” и у лирским, флуидним и ониристичким прелазима
реконструише како функционална уклопљеност, тако и полазна основа
амбивалентности и двојствености природе преображаја (ауто)биографског, историјског и митског у симболичко вредновање библијски значајне етимологије и свеобухватне универзалије контрастних светова.
Сржне ликове као особене медијуме процесуалних романескних структура антиподно одређује моћ–немоћ, акционизам и заточеништво,
изграђени дуалитет „тамне снаге” ренегата-сераскера и тражени обрис
сунца,10 пророчке линије химеричности младића (Галуса) као естетског
(и политичког) субјекта – пред опсеном агона лепоте око које писац увек
сенчи „или мрак људске судбине или сјај људске крви”. У пластичној
рељефности и дубинској полифонији сложене предметне збиље/варке („у
простоти је клица будућности, а у лепоти и сјају непреварљив знак опадања и смрти” – Andrić 1977: 13), сунчана страна је симболични топос
непатвореног одухотворења, ониристичког и чулног преображаја човека
у зрачну бестежинску честицу дубоко егзистенцијално проживљеног,
самоспознајног и епифанијског тренутка или индивидуационог процеса. Емфатична и егзалтирана испуњеност хелиотропијом постављена
је у оквир ширег контрастног низа таме, издужене, уске ћелије са десет
кревета, тишине непомичног тамничког звона, одјека корака и громогласа олигархијске репресије. У изоштреном чулном перципирању претапања светлости и звука као размицања егзистенцијалне драме, кошмара и апсурда, затичемо младића Тому Галуса „до пред прво поподне
у самици” Постружниковог царства, где је „празнина отпочињала исту
игру са видом као тишина са слухом” (Andrić 1994: 56).
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Поетска духовност радијалне циклизације слика светлости и
ишчекиваног звука постаје она врста кохеренције која стално тежи иманентној продубљености основног мотива доводећи га у различите, градацијски изведене контрапункте сумрака и новог поклича. Симболичка
топонимија сунчане стране исказује се и као наслућени, интуитивним и
сновидним чулним обухватом досегнути непатворени хуманизам, као
центрипетална срж једног радијалног концепта започетог у раним фрагментима лирске прозе и дневничких записа који, ма како показивали
„финих психолошких и лирских одлика, и стилски били перфектни, не
могу имати вредност дела шире концентрације и замаха”, како записује
поводом Немира своју критичку опаску Милан Богдановић у Светском
прегледу 1921. године11 (Bogdanović 1999: 21), али далекосежније се бремене као пролегомена за оквирну нарацију изглобљеног онтолошког
ослонца, хуманистичког и историјског трагизма посувраћене европске
мисли и идеолошке сенке „Проклете историје” (На сунчаној страни). У
построју исконских и „временски стечених патолошких наслага људске
душе”, „безбројних сила”, где и кривица у својој изворности пулсира као
део онтолошке несугласице (Živojinović Massuka 1999: 45) – у невидљивим синапсама њеног крвотока Андрић испитује коренске дисонанције
најекспресивнијег вида сударања плотске и духовне стварности, рација
и мистике, естетског свепрожимајућег и незаситог плотског, индивидуалистичког, регресивног, преткултурног, биолошког, нагонског – уоквирујући их психолошко-филозофским рефлексом страдања и греха.
Прозирући сржну основу егзистенције неразлучивим спрегом прецизне
научне оптике, даром поетског уживљавања и наклоношћу филозофском пројицирању, сагледавши живот као „нестални прамен светла
између две бесконачности”, психолошки аспекти се поетски потцртавају
митско-типолошким, драмским потенцијалом човекове издвојености
и омеђености у самоуспостављању. У окружењу манифестација зла
као Постружниковог царства (На сунчаној страни), Галусова хтења се
непрестано одбијају о чврсте стене кохерентног и несазнатљивог лавиринта, јер је у „Постружнику био оличен, истина својом најмрачнијом
страном, цео моћни, Галусу дотле тако слабо познат систем државног
уређења, једна огромна машинерија пред којом се он, ево, услед једног
глупог и трагичног неспоразума, нашао сада, сам, збуњен и потпуно
немоћан” (Andrić 1994: 65). У атмосфери кривње без кривице, дубоке
онтолошке основе света актуализују се хронотопом непробојних,
стешњених или уских мрачних ћелија, тескобом и мраком засвођеног
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11 Милан Богдановић даље запажа да и поред моћног талента и способности да смелом и концизном живописношћу појача емотивност стила повезујући трепераву
атмосферу сунца и крвотока живота у згуснутом, сликовитом ритмичком казивању
(ситна ребра у лишћу, румена крв у длановима дјеце) које немало доприноси покрету
форме – „снага талента Иве Андрића премаша његово досадашње дело”. Богдановић
закључује да „оваква фраментарна литература може да постане манир”, те да „Иво
Андрић има много више снаге, и њега чека роман, а можда и драма” (Bogdanović
1999: 21, према Bogdanović 1921).
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простор, а сваки покушај оживљавања бића нечујним гласом, говором
и невидљивом мимиком „поново га враћа у безумни вртлог замишљених речи и покрета у којем се расплињавала свака одлука и губило
свако осећање стварности” (Andrić 1994: 67). Отуд Галусово проницање
Постружникове мисије, у покушају сржног досезања, посредно води
ка документу/белешкама као визији живота-амбиса „између оног што
порок обећаје и онога што даје”, а у њему ће сви суновраћени, трагом
своје сласти и пропали у сраму – „сачињавати календар будућег човечанства” (Andrić 1994: 83). Бахмановим визијама разбијеног крста и повратка
украдене и скривене стварности, којим се завршава Галусово ишчитавања Постружникове бележнице, најављује се и наративно усмерава
психолошко-филозофски слој особене дистопије, сузбијене драматике
ћелијског призора, актуализоване пулсацијом Галусовог преображаја у
амбивалентном онтолошком трагању. Андрић калеидоскопски прелама
историјску и митску стварност, добро и зло, аркадијско и антиутопијско,
и свест о данашњим победама као сутрашњим поразима, аналитичким
проницањем драмске кулминације: од Постружникове плотске изопачености до рађања Галусовог слободарског, револуционарног усхита, тако
несвојственог младом човеку који своју медитеранску, хелиотропску
мисао Адена, у свести „пројектовани жарки свет Југа” (Vučković 2011c:
55), нејасно осећање хармоније и потпуне чулне испуњености на броду
„Хелголанд” – егзистенцијално самерава тршћанским ратним освитом
и трагиком утамничења. Тако лимесом идентитета истрајава преображај првотног заноса као одзив новопронађеног идеолошког уточишта
и иницијалног слободарског хтења у страдалничком Постружниковом
свету, где „нема јунака” (Andrić 1994: 97), али „нема тако страшног ни
ниског стања у животу које људска мисао не би могла улепшати и узвисити до величине симбола, дајући му дубљи, неземаљски смисао и значај”. Галус катарзично спознаје свепрожимајућу творачку снагу своје
набујале мисли: „Све се губило и претварало у један достојанствени,
велики и лепи живот који се не чува и не штеди, који се ставља на коцку
сваке минуте и баш зато држи трајно у рукама” (Andrić 1994: 94).
Структурно-семиотички оквир динамичних смерница „проклете
историје” калеидоскопски је сублимиран у особеној ониристичкој апотеози светлости, игри као трепетном простору супстанцијалне егзистенције, у полифоничности и дисперзији слике звука и светлости (жене
с крлетком, Алисе, Јелене), у ритуалном досезању сунца и света као
„напрслог звона које клепеће, али не звони”, света из којег је исцеђен и
последњи тон у времену које се „као мутна вода склопило изнад младићеве главе” (Andrić 1994: 127–128).
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4. Андрићева емоционална хармонија фактума и фикције – од
архетипске естетике (понашања) до поетске духовности
човековог „крилатог хода”
Рано стечена туга и контемплативност меланхолика12 у Андрићевим
првим лирским збиркама катарзично врхуни једном дубоком прожетошћу са светом. Светлосно извориште поетске духовности, усмерено
ка проницању дијалогичне потке пишчевог стваралачког криптограма
актуализује тезу да се епско сублимирање лирско-рефлексивне нотације
у Андрићевом делу исказује с једне стране као вид модерног реализма
који синтетише симболички потенцијал архетипске матрице креолизоване са историјском случајношћу, док је, са друге стране, склоност
ка јаким контрастима, ониризму, уопштавању и митској типизацији
као одзиву експресионистичког рефлекса у раној стваралачкој фази
илуминативном цитатношћу актуализована у послератним недовршеним делима. Мада се рефлекси медитативног и „гордог” Томе Галуса
као романескно необликованог двојника/јунака сустичу са основним
потцртаним реминисценцијама потоњих дела („У зиндану”, „Мост на
Жепи”, Проклета авлија) – тек објава романа На Дрини ћуприја (1945)
дочитава интертекстуални код студента у илуминативној дихотомији
активистичког односа према свету живота и револуционарних идеја,
али у кружном следу апсурда, наде и револта, лик утамниченог младића
опстаје као жртвеник уметничког и естетичког сазревања свога творца
(Đukić Perišić 1994: 26). Историјска дистанца актуализованих збивања
два постхумно реконструисана романа (1851/1852 – 1914), њихова обликотворна недореченост и херменеутичка отвореност дела у настајању,
сугеришу несмирену онтолошку пулсацију, драму отуђеног идентитета,
немогућност установљења јаства у „изглобљеном”, муклом свету непрепознавања, неспоразума и апсурда. У време настанка Андрићевих првих
дела (Ex Ponta и Немира), наталожена је туга „као не само основно исходиште естетске свести већ и смисла живота” (Šutić 1994: 47), а „мир судбине која се више не да промјенити леди се на души и лицу” (Andrić 1918:
24) и као награда за све патње, допире до нас снага надвладаног бола као
„сунце драгоцјених касних спознаја” (Andrić 1918: 96) . У неспокојству
ране занесености, слободарског следства и утамничења, гранична егзистенцијална ситуација меланхолика ствараоца преокреће се у стоичку
позицију чудесне радости, неразумљиве наде у будућност, изненадне
вере у Смисао свега што се догађа човеку у вишој синтези добра и зла,
примајући свој крст као последицу истине да се „страдање и гријех употпуњују као калуп и његов одљевак” (Andrić 1918: 24), а у патњи изнова
рођеног песника „слабих руку људских и тврдог сна Бога” (Andrić 1920:
14), усуд га болом жртве опет веже с човечанством.
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12 „Зле мисли и црне слутње једног меланхолика имају своју страшну тачност па ма
колико изгледале здраву човјеку апсурдне и натачне. Меланхолици су као јасика, која
дрхти и онда када друга стабла и не осјећају вјетра. [...] У здрава човјека је центар мишљења: живот и његово питање, а у меланхолика: смрт и његове тајне” (Andrić 1918: 50).
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Андрићево естетичко опредељење, иако лишено свесно остварене
доследности и систематичности, онтологизује се имплицитном поетиком и поетском духовношћу процесуалне форме. Таквим открићима
несумњиво припада и аналитичко проницање судова о естетским емоцијама, где је „естетика доживљаја уз архетипску естетику, доминантно
Андрићево естетичко опредељење” (Šutić 2009: 183) – посебно загонетни
исказ да писац нема осећања, он је осећање: „Оно што се зове осећајност, смрт је сваке уметности” (Andrić 1977: 56).13 Два дела у настајању
исказују не само генолошки пут еволутивно (поступног) овладавања
великом формом епског романа у поетичкој профилираности сижејног
оквира историјског и митског наслојавања лирске генеративне матрице
и осећања света већ и кроз својеврсно минуциозно продирање дискурсних образаца врхуне у генеалошком, естетичком и онтолошком одређењу
децентрираног човека, интелектуалца и уметника у идентитетском огледању над претећим амбисом времена и „проклете историје”. Пишчевом
естетичком опредељењу припада и значајно место у једној, општој естетичкој теорији осећања у онтолошки исказаној жудњи и тежњи за противстварањем, где је двојство више преимућство него проклетство ствараоца, да би се заварао страх противстраховима као у усамљеничком
творачком саглашавању дискурзивно-лирске форме са рефлексивним и
поетичким забелешкама о преображавању два тако удаљена света суда
и казне, „показивања” и „казивања”, интуиције и експресије. У дијалогично актуализованој семантици повратне слике говора и разговора, са
душом борца и „неизлечивом” љубављу иконобранитеља, „ћутљивог
лика” игре, Андрићева лирика отвара и илуминативном цитатношћу
оживљава унутрашњу вертикалу пишчевог дела сведочећи о стваралачкој верности и трајној (судбинској) идентификацији песника и његове
песме, са коначном рефлексијом „да смо пијући без мере и без престанка
у ствари прошли жедни овим светом и да ћемо се појавити на Истини
сува грла, гинући од жеђи за једном капи непознате милости” (Andrić
1977b: 87). Андрићев песнички субјективизам је једнако и истовремено
исповедно, романтичарски и авангардно учитан у илуминативно опалесцентним траговима потоњих дела као филозофија и стваралачка
психологија животног става, света живота на сунчаној страни, мосту и
међи есхатолошки (не)помирљивих збиља, и коначно спознат у доследној
онтолошкој премиси трагичног хуманизма или интроспекцији, лирској
исповести и дијалошком одзиву приче као велике синтезе усамљеничког
немира (процесуалног вида израза и знака културе и цивилизације) – и
милостиве утехе „оних који нерадо под сунцем ходе” (Andrić 1998:103).

13 Систематизовано је гледиште да се у Андрићевом књижевном делу исповедни став
јавља у четири вида: психолошки немир самотника, социјални комплекс неприлагођеног сањара који пред светом носи маску, морална поука и коначно, естетичка
одлика (Palavestra 1992: 42).

239

Сања В. Голијанин Елез

Извори
Andrić 1918: I. Andrić, Ex Ponto, Zagreb: Književni jug.
Andrić 1920: I. Andrić, Nemiri, Zgreb: Naklada St. Kugli.
Andrić 1920: I. Andrić, Ex Ponto. Beograd: S. B. Cvijanović.
Andrić 1911: I. Andrić, U sumrak, Sarajevo: Bosanska vila : [list za zabavu, pouku i
književnost], God. 26, br. 18 (30. sept. 1911), str. 276
Andrić 1911: I. Andrić, Blaga i dobra mesečina, Sarajevo: Bosanska vila : [list za
zabavu, pouku i književnost].- God. 26, br. 20 (30. okt. 1911), str. 309-310.
Andrić 1963: I. Andrić, Znakovi: pripovetke. Beograd: Prosveta; Zagreb: Mladost;
Sarajevo: Svjetlost; Ljubljana: Državna založbina Slovenije, 1963.
Andrić 1964: I. Andrić, Staze, lica, predeli. Sabrana dela I – X, Beograd: Prosveta,
Zagreb: Mladost; Sarajevo: Svjetlost: Ljubljana: Založba Slovenije, 1964.
Andrić 1976a: I. Andrić, Umetnik i njegovo delo. Sabrana djela Ive Andrića, priredili:
Radovan Vučković, Muharem Pervić, Vera Sojić, Petar Džadžić, Sarajevo:
Svjetlost; Zagreb: Mladost; Beograd: Prosveta; Ljubljana: Državna založba
Slovenije; Skopje: Misla.
Andrić 1976b: I. Andrić, Ex Ponto, Nemiri, Lirika. Sabrana dela Ive Andrića / priredili
Radovan Vučković, Muharem Pervić, Vera Stojić, Petar Džadžić; knj. 11,
Beograd: Prosveta; Zagreb: Mladost; Sarajevo: Svjetlost; Ljubljana: Državna
založba Slovenije; Skopje: Misla.
Andrić 1977a: I. Andrić, Istorija i legenda. Beograd: Prosveta.
Andrić 1977b: I. Andrić, Staze, lica, predeli. Beograd: Prosveta; Zagreb: Mladost;
Sarajevo: Svjetlost; Ljubljana: Državna založba Slovenije; Skopje: Misla.
Andrić 1992: I. Andrić, Omer-paša Latas, Beograd: Prosveta: BIGZ: Srpska književna
zadruga.
Andrić 1994: I. Andrić, Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine:
preveo i priredio za štampu Zoran Konstantinović: pogovor Radovan
Vučković, Beograd: Prosveta.
Andrić 1994: I. Andrić, Na sunčanoj strani, Novi Sad: Matica srpska.
Andrić 1996: I. Andrić, Priče o mitomanima: priredio i predgovor napisao: Petar
Džadžić, Beograd: Knjiga-komerc.
Andrić 1998: I. Andrić, Poezija. A. Jerkov (prir.). Sremski Karlovci: Kairos.
Andrić 2002: I. Andrić, Znakovi pored puta, Sremski Karlovci: Kairos.

Литература
Abot 2009: P. Abot, Uvod u teoriju proze, Beograd: Službeni glasnik.
Bahtin 1979: M. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва: Искусство.
Bahtin 1986: M. Бахтин, Литературно-критические статьи, Москва: Художенственаяа литература.
Bahtin 1988: M. Bahtin, Jedinstvo hronotopa, Novi Sad: Polja, 355, Novi Sad, 354–357.
Bahtin 1989: M. Bahtin, O romanu, Beograd: Nolit.
Bahtin 1991: M. Bahtin, Autor i junak u estetskoj aktivnosti, Novi Sad:
Bratstvo-Jedinstvo.
240

Онтолошки аспекти Андрићеве ране лирике и романа у настајању – поетска духовност процесуалне форме

Nasle|e 44 • 2019 • 227−243

Bahtin 2013: M. Bahtin, Estetika jezičkog stvaralaštva, Sremski Karlovci; Novi Sad:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Bahtin 2014: M. Bahtin, Predavnja iz istorije ruske književnosti, Sremski Karlovci:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Bogdanović 1999, M. Bogdanović, Ivo Andrić: Nemiri, u: R.Vučković (red.), Zbornik
o Andriću, Beograd: SKZ, 13–22.
Damnjanović 1994: M. Damnjanović, Lepota – znak – istoričnost, u: M. Šutić
(red.), Andrić u svetlu estetike, Beograd: Institut za književnost i umetnost:
Zadužbina Ive Andrića, 9–29.
Delez 2009: Ž. Delez, Razlika i ponavljanje. Beograd: Fedon.
Dragojlović 2008: D. Dragojlović, Paganizam i hrišćanstvo u Srba, Beograd: Službeni
glasnik.
Džadžić 1992: P. Džadžić, Mitsko u delu Ive Andrića: hrastova greda u kamenoj kapiji,
Beograd: Naučna knjiga.
Đukić Perišić 1994: Ž. Đukić Perišić, Napušteno gradilište, u: I. Andrić, Na sunčanoj
strani, Novi Sad: Matica srpska, 7–29.
Egerić 1975: M. Egerić, Dela i dani, Novi Sad: Matica srpska.
Fuko 1971: M. Fuko, Reči i stvari: arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit.
Jandrić 1977: Lj. Jandrić, Sa Ivom Andrićem: 1968–1975, Beograd: Srpska književna
zadruga.
Jerkov 1998: A. Jerkov, Poezija Ive Andrića, u: I. Andrić, Poezija, Sremski Karlovci:
Kairos, 210–222.
Jerotić 1989: V. Jerotić, Čovek i njegov identitet, Gornji Milanovac: Dečje novine.
Jerotić 1984: V. Jerotić, Darovi naših rođaka: psihološki ogledi iz domaće književnosti,
Beograd: Prosveta.
Jerotić 1999: V. Jerotić, Darovi naših rođaka, Beograd: Prosveta.
Konstantinović 1993: Z. Konstantinović, Komparativno viđenje srpske književnosti,
Novi Sad: Svetovi.
Koljević 2007: S. Koljević, Vavilonski izazovi: o susretima različitih kultura u
književnosti, Novi Sad: Matica srpska.
Koljević 1978: N. Koljević, Ikonoborci i ikonobranitelji, Beograd: Prosveta.
Kordić 2011: R. Kordić, Etika književnosti, Beograd: Službeni glasnik.
Leovac 1960: S. Leovac, Mit i poezija, Sarajevo: Svjetlost.
Leovac 1962: S. Leovac, Ivo Andrić, u: P. Džadžić (red.), Kritičari o Andriću, Beograd:
Nolit, 103–129.
Leovac 1999: S. Leovac, Eseji o srpskim piscima, Beograd: DMP, Srpsko Sarajevo:
Oslobođenje; Banja Luka: Književni atelje.
Leovac 2000: S. Leovac, Razmatranja o književnosti i umetnosti. Banja Luka –
Beograd: Glas srpski: Književni atelje.
Lukić 1986: S. Lukić, Spomen na Andrića, Beograd: NIRO „Književne novine”.
Maricki Gađanski 2009: K. Maricki Gađanski, Iz drugog ugla: ogledi o srpskoj
književnosti, Novi Sad. Matica srpska.
Milošević 1974: N. Milošević, Andrić i Krleža kao antipodi, Beograd: Slovo ljubve.
Milošević 1990: N. Milošević, Ideologija, psihologija i stvaralaštvo, Beograd: Beletra.
Nojman 2011: I. Nojman, Istok u formiranju evropskog identiteta, Beograd: Službeni
glasnik.

241

Сања В. Голијанин Елез

Oraić Tolić 1990: D. Oraić Tolić, Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske,
Palavestra 1992: P. Palavestra, Knjiga o Andriću: Književne teme, Beograd: BIGZ.
Srpska književna zadruga.
Pantić 1999: M. Pantić, Modernističko pripovedanje, Beograd: ZUNS.
Petrović 1990: S. Petrović, Sociologija književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
Radunović 2012. D. Radunović, Rani Bahtin, Beograd: Službeni glasnik.
Rechter 1964: L. Rechter, Zum Verständnis des Werkes, Sören Kierkegaard:
Philosofische Broken, Hamburg: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt.
Sekulić 1923: I. Sekulić, Istok u pripovetkama Iva Andrića, Beograd: Srpski književni
glasnik, knj. 10, br. 7 (sept.-dec. 1923), 502–511.
Sekulić 1962: Istok u pripovetkama Iva Andrića, u: P. Džadžić (red.), Kritičari o
Andriću, Beograd: Nolit.
Šutić 1994: M. Šutić, Pokušaj sagledavanja osnovnih elemenata Andrićeve estetike.
u: M. Šutić (red.), Andrić u svetlu estetike, Beograd: Institut za književnost i
umetnost: Zadužbina Ive Andrića, 29–72.
Šutić 2009: M. Šutić, Podrhtavanje smisla, Beograd: Službeni glasnik.
Šutić 2010: M. Šutić,Traganje za metodom, Beograd: Službeni glasnik.
Šutić 2017: M. Šutić, Apoteoza herojstva (Ivo Andrić i Mlada Bosna), Beograd:
Književna istorija. god. 49, br. 161 (2017), 105–132.
Tartalja 1994: I. Tartalja, Put pored znakova, Novi Sad: Matica srpska.
Vučković 2002: R. Vučković, Andrić, istorija i ličnost, Beograd: Gutenbergova
Galaksija.
Vučković 2009: R. Vučković, Paralele i ukrštanja, Novi Sad: Matica srpska.
Vučković 2011a: R. Vučković, Velika sinteza o Ivi Andriću, Beograd: Altera; Niš:
Filozofski fakultet.
Vučković 2011b: R. Vučković, Poetika srpske avangarde, Beograd: Službeni glasnik.
Vučković 2011c: R. Vučković, Proza srpske avangarde, Beograd: Službeni glasnik.
Živković 1994: D. Živković, Evropski okviri srpske književnosti. Beograd: Prosveta.
Živojinović 1999, V. Živojinović, Pripovedačko delo Ive Andrića. u: R.Vučković (red.),
Zbornik o Andriću, Beograd: SKZ, 44–66.

Sanja V.Golijanin Elez

ONTOLOGICAL ASPECTS OF ANDRIĆ’S EARLY POETRY AND
“THE NOVEL IN PROGRESS” - POETIC SPIRITUALITY OF THE
PROCESSUAL FORM
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Summary
The goal of this paper is to review the genesis and the form of the derivation matrix of
Andrić’s “works in progress” (mythical-historical, archetypal, aesthetic and epistemological
designation of Being and Reality, history and myth, spirit and soul, light and darkness, the
experience of identity of liminality and liminality of identity in the ambivalence and imminence, of agon and unity of anthropological and ontological aspects of decentred subject) as
the framework of the starting and destination space of the narrative of the two unfinished
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novels, but also of the overall poetic cosmogony, in both modernist inter-war tendencies (lyrical-meditative-narrative outcome of the first poetic miscellanies as prolegomena of the novel
On the sunny side) as well as the post-war illumination and aesthetic circumscription of the
avant-garde in the new poetic forms of the mature mythical-typical epic grasp (illumination
of the mythical basis of the allegorical code of ideological repression and totalitarianism and
subversive profiling of the discourse of the government/power in the fictional actualization
of the literary mosaicity of the novel Omer-paša Latas). The reflection on life as a kind of
meta-narrative of the historical course is transmitted through imaginary stimuli, experientially is close to temptations of existence and death, which categorizes both works as dialogically open literary constructs as well as the most suggestive confessional prose (reconfiguration of discourse through the propagation of the linearity of the text), inter-war and post-war
literary genesis and duration in poetically accomplished spirituality of the processual form of
the Being and Nothingness of the decentred subject on the trace of beauty and meaning.
Keywords: ontology, processual form (work in progress), poetic spirituality, liminality and
liminality of identity, mythical-historical paradigm, symptomatic interpretation, decentred
subject, auto-referentiality, poetics, hermeneutics.
Примљен: 16. децембар 2018. године
Прихваћен: 25. новембар 2019. године
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Претходно саопштење
82.09 REALIZAM

РЕАЛИЗАМ ЛАЖИ И ЛАЖ РЕАЛИЗМА
Херменеутички потенцијал дискурса лажи у књижевности
условљен је категоријом референтности која се усложњава чим
се узме у обзир дихотомија литерарног типа лажова и, уопште
узев, категорије лажи. Случајеви једнозначног индексирања негативном аксиологијом, у постренесансној књижевности, осетно
су ређи од оних који откривају сложену семантику игре и дијалектике у лажима (нпр. обмана и самообмана, мистификација,
фалсификовање, симулација, самозванство, кривотворство,
клевета, дезинформација, патолошка лаж, блеф, полуистина,
манипулација и изокретање чињеница, прећуткивање чињеница,
итд.). Правне и друштвене осуде наведених моралних и кривичних лажи у простору фикције бивају замењене читалачком
индулгенцијом, јер у слободној зони фикције лаж наступа као
поетско ослобађање маште, као лиценца на слободу да се све види
и о свему говори, због чега уживаоци ars fallendi морају признати
заводљивост фабулирања лажи.
Кључне речи: реализам, мимеза, истина, лаж, Аристотел
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Александра М. Угреновић1
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за српску књижевност
са јужнословенским књижевностима

Расправа о легитимитету лажи у уметности стара је колико и сама
уметност. Од античких времена постоји уметност лажи, усмерена на
забаву и доколицу и њен је смисао у до танчина усавршеној способности
довођења у заблуду, издавања измишљеног за стварно. Пошто је важан
елемент лажи (која у латинској традицији укључује у себе појам fictio),
њена сличност са стварним појавама у реалности, лаж је слична језичком обрту са двојаким смислом (oratio duplex), попут семантичког
механизма метафоре, која може да измири лаж и истину, „да” и „не”, тако
што из призрака лажи извлачи истинит и исправан увид о стварности.
Критичари поезије и мита, Платон и Солон, нису ухватили у лажи признаке стварности. Тек познија запажања о лажи и машти ослободила су
се моралних конотација и усталила се у поетичким теоријама у својству
фикције. Аристотелова поетика потврдила је независност лажи, подводећи је под појам pseudos (машта) и раздвајајући је од појма apate
(обмана). Аристотелова поетичка концепција оријентисана је на уверљивост, миметичност и истиноподобност, те претпоставља немогуће, али
вероватно, могућем али невероватном. Тако адинатон, алогизам, атопон, дакле, фигуре нарушавања општеприхваћеног мњења са двојаким
1 ugrenovic.sasa@gmail.com
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смислом, потпадају под појам pseudos, који се притом уводи у ранг поетолошког термина. У крајњој линији реч је, и о томе говори Аристотелова
реторика, о моћи убеђивања. Убеђујућа снага говора, вештина завођења
у заблуду (ars fallendi) логиком орацио дуплекса легитимизује могуће
али невероватно.
Реторика и поетика препоручују начине како одагнати досаду уз
помоћ маште, тј. лажи. Тако Цицерон саветује сваком ретору да у циљу
побољшања стила уплете ту и тамо у своју беседу или конверзацију
mendaciuncula (lat. „мала лаж”, „претеривање”), интелектуално флертовање са слушаоцима, са дозволом на малу лаж и измишљотину зарад
украшавања говора. У античкој поетолошкој и реторичкој традицији
лажи су се под заједничком номинацијом mundus inversus просуђивале у контексту антрополошке проблематике фантазије, те обележавале аналогним појмовима (парадокс: inopinatum, mirabile; фантазам:
simulacrum, imago; псеудос: mendacium, fictio; адинатон, оксиморон,
метафора: impossibile). Изворни термин simulacrum пореклом из античке
традиције (Цицерон и Квинтилијан) еквивалент је аристотеловском
термину phantasma и дели исти ред са реторичким терминима као
што су imago и effigies. Аристотел у трактату De memoria et reminiscentia
појму „фантазам” даје двоструку функцију: он је аутентични приказ и
обмана истовремено. У Цицероновом трактату De oratore и Квинтилијановом трактату Institutio oratoria појмови effigies, simulacrum, imago и
visio представљени су, као и код Аристотела, у својој противречности.
У њима нема стабилног, непроменљивог односа према стварности. Примера ради, visio као плод снова на јави ствара хипертрофиране, далеке
од стварности, беспредметне појаве. У таквим призрацима Квинтилијан проналази порок душе (animi vitium) који осуђује, иако га уједно
допушта зарад стварања красноречја. Из visio даље проистиче симулакрум, лажна слика и фигура псеудологике, која допушта осцилирање
између истине и неистине (в. Lahman 2009: 31–32, 70–72).
Аристотел у свом логичком трактату пише о томе да међу реченицама које свакодневно изговарамо има и таквих које нису судови, и
зато нису ни истините ни лажне. И такве су, ни истините ни лажне, у
песништву. Песници, наставља Аристотел, могу да чине логичке грешке
док пишу о непостојећим и немогућим стварима, и упркос томе су у
праву. Јер уметност нема ничег заједничког ни са истином ни са лажи,
пошто оне спадају у област хеуристичког сазнања, а не стваралаштва.
Аристотелов став је дуго био заборављен и пренебрегнут. У ери хеленистичке филозофије и хришћанског средњовековља трактати из естетике и
поетике су захтевали истину у уметности, осуђујући песнике због изрицања неистине и лажи. Изузетак је била концепција која се по значају
може мерити са Аристотеловом. Док је Аристотел тврдио да је уметност
изван истине и лажи, Св. Августин је сматрао да уметност не може бити
истинита. Уметност, да би била истинита, писао је Августин, мора истовремено бити лажна. Узимао је пример глумца који глуми Пријама: он
јесте прави глумац, али да би био глумац, он мора бити лажни Пријам. Та

Реализам лажи и лаж реализма

Nasle|e 44 • 2019 • 245−256

необична међузависност истине и лажи јавља се и у другим уметностима
(„јер како би слика која представља коња могла бити права слика ако
на њој насликани коњ не би био лажни коњ”; Tatarkjevič 1976: 292–294).
Сумња у уметничку истину се у средњем веку испољавала и у етикецији
песника који је назван auctor или „онај који додаје” (увеличава), или су
га звали fictor, јер говори pro veri falsa. Данте је према песничкој истини
остао неповерљив, држећи да је bella mensogna, лепа лаж, да би тек зрела
ренесанса устала у одбрану уметничке истине тврдњом „истину оставимо филозофима!” (нав. дело).
У постојећим речницима разних светских језика појам стварности
се дефинише као оно што објективно постоји и што је истинито, а
истина се дефинише, изузев као антипод лажи, и као оно што се подудара са стварношћу, слична јој је, али није идентична, према томе,
истина је нешто што је одвојено од стварности. Другим речима, истина
није исто што и стварност. Лаж је нешто што се не поклапа са стварношћу или не постоји у стварности, нешто што је измишљено, а измишљати значи креирати стварност која (још увек) не постоји. Апсолутно
поклапање стварности и истине постоји у сфери онога што људска мисао
није створила, на пример, у природи и природном свету. У стварности
природе не постоји музика, архитектура, сликарство, вербална комуникација, што значи да је култура у целом искреирана, дакле, измишљена, јер је продукт људског стварања. Пошто је мноштво могућих светова de facto могућност лажи (измишљања), оно што уобичајено зовемо
истином заправо је сличност између још нествореног (измишљеног) и
већ створеног (постојећег) света, али не и њихово поклапање и никако
идентификација. То су паралелни светови, и зато су такозвана истина
у измишљеним световима (цивилизацији, култури, религији, друштвеним системима, информатичкој технологији, итд.) и истина у стварном
свету (природа, космос) две сасвим различите појаве. Истина људске,
измишљене (искреиране) стварности у дословном смислу није стварна,
зато што је продукт ума који зна да лаже. Пошто истина и лаж у искреираној људској стварности имају исто порекло, ум, те происходе једна из
друге, мешају се и мењају места, истина није истина, ако је ум измишља,
већ привид истине. Узмимо пример. Оно што се узима као општеприхваћена истина, мерни исказ „Сада је 18.00 часова”, лаж је у 23 сата истог
дана. Уколико се један исказ (или било која творевина ума који зна да
лаже) узме као истина, упркос томе што га је људска мисао измислила,
добићемо, на пример, гротескну слику непрестаног испијања чаја на
лудој чајанци у Алиси у земљи чуда. Л. Керол илуструје какве су последице по Лудог Шеширџију и Мартовског Зеца уколико за истину узимају
лаж, држећи за истинит измишљен исказ „убијати време”.
Дијалектика уметничке истине у реалистичкој прози подразумева
пишчево ослањање на аутентичне догађаје и прототипске личности,
узев у обзир да је њихово верно приказивање водећа намера. У исти мах,
уметничка истина може бити чиста лаж. Лаж је овде стратегија преображавања која провокативно измиче диктату доброг укуса и рационалних
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аргумената, те се као симулирана истина супротставља понављању
такозваних истина и доказивању докси, што ће писац избегавати уколико
је својом поетиком и реториком оријентисан на новину и оштроумност.
У античкој реторици, која је уважавала вештину urbanitas (lat. „козерија,
виц, трик”), истина неукрашена маштом је била знак ниже културе и може
је изрећи само незналица неупознат са високом („урбаном”) културом,
који не припада образованим градским круговима. И у маниризму 16. и 17.
столећа simplicitas и rusticitas су били обезвређивани, дочим су лаж и парадокс припадали уметности добре козерије. Притом се посебно издвајала
ars mentiendi, уметност лагања у својству фикционалне аргументације која
квантитет узима као критеријум науштрб квалитета вербалне вештине.
Но она нема ни најмању интенцију да постане вулгарна лаж која подлеже
моралној осуди. Изванморална лаж је имала у реторичком и поетолошком наслеђу ексклузивно својство фикције, и задатак јој је био да укаже
на оно што је достојно усхићења, извесног заноса2. Вулгарну лаж у причи,
тј. лаж као факцију, у моралном смислу, спрам лажи као фикције у изванморалном, писци реалистичке прозе ће избегавати у широком луку, о
чему сведочи истраживачко-документарна фаза припрема положена у
подтекст класичних деветнаестовековних романа.
Устаљен је случај читалаца који сасвим озбиљно питају да ли је
миметички наратив истина. Разлога томе је неколико. Примера ради,
уверење да циљ књижевности није подражавање стварности, већ оваплоћење истине очевидно је у делима позног Л. Толстоја (народне приче;
трактат Шта је уметност?) који је речи почео посматрати као еквиваленте саме стварности, не би ли у тој трансакцији изједначио миметичко
писмо са тетичким (нпр. теолошким, филозофским, социјалистичким).
Незадовољан пуким изображавањем стварности, желео је да створи нову
стварност, држећи могућим укидање онтолошке разлике између живота
(factum) и уметности (artefactum). Заводљивост миметичке лажи реализма лежи и у уобичајеној читалачкој пракси парафразирања прочитаног
текста. Док се парафразира реалистички роман или мала проза, препричавањем се (често и интерпретирањем) несвесно игнорише текстуална
природа наратива, те се изворном тексту дописују атрибути актуелне
стварности, као што је случај са виралним мимовима у глобалној комуникацији. Парафразирана варијанта реалистичког наратива је текстуална деривација чији је резултат нови текст, читаочев текст који тежи
мимикрији, дакле, прилагођавању тренутној стварности у акту инверзије: док миметички кредо фикција подражава живот припада аутору,
гесло живот имитира фикцију присваја имплицитни читалац (нпр.
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2 Реализам изванморалне лажи не разликује се од аристотеловске мимезе (догађај који
није стваран, већ могућ) и рикеровског предочавања (не удвајања и имитирања).
Аристотелу, који није говорио о мимези као подражавању и копији, већ уметничкој
конструкцији, био је стран редукционизам „теорије једног света”. Отуд Долежелова
теорија уметничког замисла као приказивања могућих светова није тако далека од
Аристотела, како би се у први мах претпоставило.
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Бедни људи, Записи из подземља Ф. Достојевског; Вертер Л. Лазаревића,
Наумова слутња С. Матавуља, итд.) а неретко и емпиријски читалац.
У поетици натуралистичког, наивног и пропагандног реализма
истина захтева подражавалачку статичност, што је лаж реализма, која
наводи не само на поменуто наивно питање, него и на предострожна
упозорења читаоцима, попут Стендалове изјаве да је свако уметничко
дело дивна лаж (в. чланак Валтер Скот и „Кнегиња де Клев”) или примедбе аутора Експерименталног романа како је објективна стварност
у књижевности деформисана те је, ни мање ни више него – лаж. Марсел Пруст се, не мање, бунио против литерарне идолатрије под чијим
диктатом аутори пишу „као да је истина некакав материјални предмет
који аутор може да удене у књигу, из које ће је потом читалац извући
нетакнуту” (нав. пр. Kembel 2005: 356). Спрам тога, реализам лажи је,
као субверзивни отпор лажи реализма, истина у покрету и противречности, у крајњем случају, он је антилаж. Разлику између два поимања
реализма – res као чулна појавност ствари и res као идеја, мисао или
сећање о ствари – запазиће Ортега и Гасет (1914) и, независно од њега,
В. Шкловски (2015: 125), који примећује поводом револуције естетике
реализма на филму (1925): „Уметност се сама по себи не рађа зато да
фотографише људе и при томе њихову главу учврсти специјалном огрлицом за постоље, да се не би померала. У старим фотографским атељеима постојале су такве справе”. Врат са обе стране оног ко позира придржавају држачи, да се приликом сликања човек не би померио, док су
му глава и врат фиксирани специјалном огрлицом, тако да је немогућ
било какав покрет привезаног. Самопонављање таквих фотографија
временом је постало монотоно и досадно, све док се није јавила идеја
да се може снимати и фотографисати са више страна. Тако су се појавиле идеје о живој фотографији, првобитно у виду књижица у којима
су на сваком листићу скицирани човечуљци у разним позама. Закони
динамике противречности, а не статике, покрећу реалистичку прозу, и
зато „не можете анализирати засебну, као наредбом заустављену ситуацију, морате анализирати кретање, поређењем противречних појава. Не
можете анализирати целину, ако део целине која се мења ставите у теглу
са формалином и при томе изговарате магичне речи да је то само ’на тренутак’, да је то само део, да другачије не можете. Не можете – не можете.
Не можете убијати кретање, то јест живот” (нав. дело).
О неопходности диференцирања два концепта реализма, односно,
разлучивања ствари од појавности ствари, писао је и Ортега и Гасет
(2000: 47–49), разликујући реализам описивања доживљаја и појавности
ствари (медитерански реализам или сензуализам) и реализам описивања ствари као идеја и суштина (хеленски реализам). Медитерански
реализам ужива у грубој појавности садашњице и јасном, сировом
утиску ока, коже, мириса, звука, у органском уживању и болу опсенарства импресије; његово око воли оно чега се душа гади, како каже
Пол Валери. У хеленском реализму, спрам тога, стварност је замагљена,
удаљена, а најпре, прочишћена од грубости чулног дојма и идеализована
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размишљањем ученим очима или сећањима, те је он унеколико коментар који објашњава и сређује стихију сензуализма. Та два реализма,
закључује Ортега, нису контрадикторна, само се разликују у степену јасноће. Истина реалистичког писма заступа мноштво покретних значења,
на шта је указао и Р. Ингарден: истина је сагласност између предмета
и стварности; истина је тачно преношење уметникове идеје; истина је
искреност; истина је унутрашња доследност дела. То мноштво се може
свести на три значења: слагање са стварношћу, слагање са пишчевом
мишљу и унутрашња сагласност дела. У напору да девалвира хегелијанско начело о јединству и динамици противречности, радикална реалистичка књижевна оријентација је превидела један детаљ: у књижевном
делу садржина може бити лаж, али форма, како год је звали (simulacrum,
phantasma, pseudos, visio, ars fallendi, mendaciuncula), форма је истинита,
јер веродостојно и уверљиво преноси и подражава лаж.
Поред наведеног, лаж реализма се разоткрива и када се поведе
дискусија о искрености миметичког приповедања. (Овом приликом
остављамо по страни проблем илокутивности приповедања, која има
завидног удела у решавању дилеме може ли документарна проза лагати,
док је илокутивни акт у фикцијској прози, из очигледних разлога,
нефункционалан.) Референција приповедног текста подразумева да
ће рецепција допуњавати празнине у фикцијском простору. Тај моделовани, секундарни свет читалац прима у виду мноштва изолованих
наративних чињеница (догађај, јунаци, појаве, ствари, итд.), између
којих се налазе белине које се попуњавају из ресурса нашег властитог
искуства, знања, информисаности. Разлог је у томе што фикционални
свет не поседује све импликације на којима функционише стварни свет,
већ само оне које су директно или индиректно релевантне за наративни
ток. Томас Павел је указао на тај феномен, подсећајући како у Балзаковим романима постоји јунак Вотрен, али не постоје Вотренови отац или
деда, иако у стварности било ког човека нужно морају постојати и један
и други. Искључивање ванлитерарних именитеља неизоставно је у акту
приповедања, јер се белинама образује условност књижевне реалности.
Но када је посреди питање искрености, искључивање чињеница се може
оквалификовати као лаж прећуткивања, пошто неименовање чињеница (материјалних, културних, знаковних, историјских, идеолошких)
деформише референтну ванлитерарну стварност. Таква деформација,
која је тачка саплитања у историјским романима и документарној прози,
не мора увек значити свесну манипулацију информацијама, већ и пишчево експериментисање са алтернативним стварностима. Ћутање само
по себи, такво или слично, није лаж, али добија значење лажи у ситуацијама када се истина мора рећи, али се прећуткује. Као и језик, ћутање
носи свеобухватну смисаону валентност, будући да његова семантика
укључује све могућности, од још неисказаног, преко свеказаног, до још
неисказивог. Језик је, сасвим јасно, средство којим се увећавају могућности лажи, односно, (још) непостојећих светова, пошто језички знак,
такође, носи бесконачну смисаону валентност.
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Преплитање истине и лажи у поетици реалистичке прозе транспонује се у ткиво миметичког наратива посредством сижејнотворачких
механизама. Примера ради, поливаријантност приповедних светова
(или тзв. могући сижеи (М. Бахтин), сижејно пространство (Ј. Лотман),
(још) неиспричане повести тј. потенцијалне повести (П. Рикер)) настаје
када писац свесно остави у тексту траг бројних, неретко различитих, но
подједнако могућих исхода који чувају пишчево промишљање потенцијалних заплета, догађаја и јунака у настајању. Поливаријантности приповедања могућих светова у реалистичком писму склони су писци који
одбијају прећутни консензус реализма да постоји само једна истина и да
све што не потпада под њу треба узети као лаж (в. Lotman 1996: 17). Писци
који себи дају за право да блуде међу десетинама могућих наративних
исхода без одабирања строго једне варијанте, једног сижеа, свесно бирају
реализам лажи, знајући да истина више није пресудни критеријум. Неколицина најпоузданијих начина да се приповеда могућност приче али не и
прича и да се отвори простор неисцрпним залихама ненаписаних сижејних могућности су поступци атопизма, политопије, сказа, позоришног
хронотопа, метафоризације сижеа, архетипске сижетике, non finito технике (апосиопеза и нулти крај, када је фрагментарност или незавршеност
једини могући завршетак). Њима се предочава као реалност, тек једна од
стотину могућих реалности, чија је истина у множини, истина која не
мора да буде једна, не мора да буде једноставна, не прихвата никакве обавезе и увек се изнова ствара, чак и када се понавља (в. Šklovski 1981: 148).
Сви наведени поступци поливаријантног приповедања подразумевају
контингенцију догађаја, оног који се десио, иако је могао и да се не деси,
оног који није нужно ни могућ ни немогућ, оног који се може али не мора
остварити (приповедна контингентност, подсетимо, за Аристотела подразумева да оно што се замишља може бити и не бити). Закључци попут:
„чињенице нису нужно ни тачне ни нетачне” или „могло је бити другачије” су уобичајен хоризонт очекивања у прози која оперише поливаријантношћу приповедних светова. Њихов смисао је укидање нужности,
фатализма, детерминације а донекле и предвидљивости исхода и такво
богато пространство могућих светова није дужно да се у реалистичкој
прози преобрази у једну једину sensu stricto радњу.
Такво удвајање светова, као особен начин лажирања стварности, у
реалистичкој прози се неретко предочава посредством међухронотопа
који учествује у театрализацији свакодневице и историје. Незадовољан
терминима пародија, гротеска, карикатура, шала, хумор, иронија, преуским за изражавање незваничних и скривених сфера људског живота, М.
Бахтин (1989: 282–284) је осмислио позоришни хронотоп. Њиме се предочава алегоријско постојање човека чија се приватна личност никако
не подудара са јавним, одглумљеним играњем улоге, инсценираним у
међухронотопу позоришта којим управља писац. Трудећи се да појасни
разлику између две категорије, искрености и аутентичности, Л. Трилинг
наводи пример Хамлета, који у једној од реплика примећује да у себи има
нешто што је изван глуме, нешто што је „унутра” спрам оног „изван”. Кад
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не постоји изван и унутра, као што је случај са јунацима реалистичке
прозе које одликује извесно чудаштво, извитопереност, оригиналност
или обешењаштво, тачније, када се јунак смело и без задршке оспољава
у цензурисаној јавности, посреди је категорија аутентичности (нпр. кнез
Мишкин Ф. Достојевског и колона Гогољевих јунака; Илија Булин, Дука
од Медуна, Ђукан Скакавац, Бакоња фра Брне С. Матавуља; Мишко
Убојица Илије Вукићевића; Краљевић Марко Р. Домановића; Шантави
торбар Ј. Г. Миленка и сл.). Лаж таквих јунака није искрена, али јесте
аутентична, а самим тим – истинита. Ипак, глумчеву игру улоге у реалистичкој прози ређе преузима обешењаштво ликова лакрдијаша, спадала
и чудака, трагикомичних и ишчашених из живота, који у моментима
својих преображаја пренесено (посредно) разобличавају хипокризију,
биготство, конвенционалност и најпре лаж практичних људских односа,
како породичних, тако и друштвено-моралних и политичких.
Учесталија је ситуација када су јунаци позоришног хронотопа,
рецимо, Балзакове, Стендалове, у европским оквирима, Игњатовићеве
у националним оквирима, на трагу Жидовог и Емерсоновог закључка
да човек не може и да буде искрен и да тако изгледа, јер нема лукавијег
лицемера од искреног човека. („Искреност изискује реторику отвореног исказа, показивања честите невиности ставом и држањем, управо
играње улога у којем је Русо нашао суштину личне а коначно и друштвене
покварености”; нав. пр. Triling 1990: 98). Најпосле, теорија односа између
истине и уметности озвучена је у Дидроовом Рамоовом синовцу, који
отворено разголићује начело неискрености на којем друштво почива.
Полазећи од неискорењиве друштвене и личне неискрености, Ф. Ниче
ће нешто касније објаснити да се управо стога човекова истинска (метафизичка) судбина не може изразити скученим друштвеним и моралним
судом који није ни искрен ни истинит, већ уметношћу која полаже право
на слободу лагања без моралних компромиса3. Отуд реализам лажи
може гарантовати за своју истинитост. Служећи се уметничким формама међухронотопа и поливаријантне сижетике, он држи став бистре
дистанце према свету, дајући себи за право да не буде буквалан, да не
буде искрен, али не мање истинит. Може бити зато што је тај деветнаести
век био толико искрен, у свом духу пише Томас Ман, да је лажи живота
прогласио неопходнима.
Потајно лице реализма лажи, који није искрен иако је истинит, јесте
антилаж. У прилог томе сведочи феномен атопизма. Комплексан феномен и појам (атопон) пореклом из грчке реторике, Х. Г. Гадамер (2006:
14) је превео и протумачио синонимично, као „измештеност”, „бездомност”, „искорењеност”, као неприпадност простору, егзистенцију која
је ван свог места, у неком зјапу и процепу. Са феноменом атопизма се
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3 „Али у самом човеку је несавладива склоност да буде варан и као зачаран је срећом
када му рапсод приповеда као истините епске бајке или када пред њима на позорници глумац игра краља краљевскије него што је то у самој збиљи. Тај мајстор
прерушавања, интелект, слободан је и растерећен од свога ропскога рада, толико
дуго колико може да обмањује без штете” (Ниче Ф. Књига о филозофу, 1984: 86).
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сусрећемо не само на егзистенцијалној равни јунака већ и на естетичкој равни читаоца, на којег ће поједина дела реалистичке оријентације
несумњиво оставити дојам дезоријентације (нпр. Ветар Л. Лазаревића,
Ђукан Скакавац и Бакоња фра Брне Симе Матавуља, У гостионици Код
полузвезде на имендан шантавог торбара Ј. Г. Миленка, Мишко Убојица,
Прича о селу Врачима и Сими Ступици И. Вукићевића, сатире Р. Домановића, а испред свих приповетке Н. В. Гогоља). Утисак да наративи, у
овом случају реалистички, не припадају ни времену ни простору у којем
су настали херменеутичко је искуство тензије (тзв. фузије хоризоната)
између страности текста и његове фамилијарности, утиска да нам је
већ однекуд познат, упркос томе што наше разумевање доводи у пат
позицију својим нејасним дојмом зачудног, непознатог, изазовног и дезоријентишућег (в. Gadamer 2003: 295). Пошто не могу бити укалупљени у
очекиване категорије разумевања и, тим пре, подстичу сумњу, радозналост и запитаност, могли би се груписати у скуп атопоничних наратива.
Према томе, реализам лажи је и даље реализам, јер се заснива
на категорији која је изванморална, на аутентичности, а не на питању
искрености или неискрености реалистичког јунака. Aтопоничне јунаке
реализма, осим аутентичности, често обликује политопија. Лутање, скиталаштво, елементарно динамичан живот снаге у несталности обликује
јунака као силу пре него као личност, као страст против које је сваки
отпор узалудан. За овај тип јунака се везује не само поливаријантна
сижетика већ и нова мотивација сижеа (иморализам). Јунак не осећа
моралну одговорност нити кривицу, јер је придошлица, дошљак или
странац, у буквалном или пренесеном смислу, и као такав он не припада
религиозном, језичком, моралном и културном простору у који долази
и та привилегија му даје особито право да се користи сваком животном
ситуацијом као маском, уочавајући лако лаж и наличје сваке ситуације. Поједини препознатљиви стилско-жанровски поступци којима
се може предочити овај тип реалистичког јунака су говорни жанрови
и унутрашња амбивалентност речи (туђа – моја), попут стилизације,
пародије, сказа, солилоквија, дијатрибе, диспута. Провокативну полицентричност идентитета атопоничног јунака подстрекује еротизованост
властитом радозналошћу пред бесконачним и одбијање да се прихвати
поуздан идентитет4. Следствено томе, њихова хазардерска оданост егзотопији, иронији и корективној дистанци, управо, егзистенција-као-завођење (непрестано започињање испочетка, од идеалне нуле, несклоност ка везивању за један простор, време, егзистенцију, облик) увек је и
без компромиса – антилаж.
4 У ескапизму од друштвене принуде за поседовањем дефинитивног облика јавно
објављивање ових јунака је обмана и загонетка, и зато су они оличење страсти за
променом која, уочава Р. Барт (в. Сад, Фурије, Лојола), претпоставља избегавање
трајног везивања за ма који објекат, као и уживање у самој промени, кретању и
разноликости. Њихова еротизована политопија је неприхватање једног, јединог
идентитета, заправо, принуде за облик коју, попут хигијене, намеће сваки систем у
циљу самоодржања.
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Још једна могућност реалистичке наративизације антилажи је
естетичко одстојање читаоца, од кога се очекује уздизање изнад везивања за голи догађај и емоцију коју он нуди. (Јер ипак су „сузе и смех, у
естетском смислу, превара”; Ortega i Gaset 2007: 43). Естетичко одстојање
од књижевне стварности, суздржаност сентименталног и појачавање
интелектуалног ангажовања могући су када се чува осећај форме која
нас уз минималну артифицијелност држи на извесном одстојању од
литерарне стварности. Примера ради, поступцима транстекстуалности, објективне ироније5 и миметичког подражавања тропа (најчешће
метафора и клишеа) реалистичка проза успешно може наративизовати
антилаж. Постварена метафора или клише је у пуној снази кад год се
писац поиграва алтернативним варијантама стварности, не би ли раскринкао њене неаутентичне и нелегитимне аспекте (Н. Гогољ, Р. Домановић). Популаризовани у модерној прози с почетка 20. столећа, оживљени
тропи и литерарни клишеи предочавају стварност као симулакрум,
у себе затворену секундарну и конструисану творевину која, у естетичкој инверзији, имитира фикцију. У таквом чину онестварења аутентичне стварности препознаје се отупљена нарав, а понекад и наивност,
која нас нагони да побркамо стварност и исконструисану мисао о њој.
Стварност је, подсећа Ортега (2007: 58–59), много већа и свестранија од
наших појмова о њој, који су само нека врста скеле којом је настојимо
обухватити. Но уколико окренемо леђа стварности, наставља, и пустимо
скеле да се постваре, дајући тродимензионалност тим пуким обрасцима,
неминовно учествујемо у дехуманизацији. Ма колико миметичне, књижевне слике су лаж реализма, „појмови који су, у стварности, нестварни
и који ће, уколико их држимо за стварност, постати кривотворине те
исте стварности” (нав. дело). У естетичком самоогледању реализма лажи
и лажи реализма можда је лакше уочити да су миметичке слике баш оно
што доиста и јесу, нестварност.
Изузев миметичког подражавања метафоре, књижевна реч одлучно
одбија да понесе статус сурогата стварности и у прози у којој је реч објекат, а не посредник. Што ће рећи, реч је оно на шта се гледа, а не оно кроз
шта се гледа, као у практичном свакодневном говору чије речи увек усмеравају пажњу на референте. Према томе, уместо да језик буде скела, тек
посредник до стварности (рефлексија о стварности), он сâм постаје материјал, референт, стварност, што је заправо музички доживљај стварности.
Својство таквог поетског говора је да буде самодовољан, затворен у себе,
што му дозвољава да артикулише искуства у могућој а не само постојећој
стварности. За разлику од класичних романа реалистичке прозе, овде
се језик не користи да би се његовом употребом дошло до неког скривеног знања или раскринкавања судбине. Напротив, функционалност се
налази у стилогеној структури језика. Одабирање праве речи, способност
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5 Објективна (мановска) иронија је емотивно и рефлексивно „одстојање пред стварима”, када писац у епском духу ироније „лебди над њима и осмехује им се одозго”
(Ман Т. „Уметност романа”. Роман – рађање модерне књижевности, 1975: 116–117).
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импровизације, језичка имагинација, сугестивност, еуфонија, пластичност језика, култ речи преузимају функцију и место сижеа, а напослетку и
постају сиже. Аутореференцијалност, или самонаслада језика у акустици,
изговарању или слушању звукова, чак и када су они лишени смисла, изазива уживање чистом хедонистичком употребом језика6. У реалистичким текстовима те провенијенције функционалност, или тајна, у самој је
структури језика по себи, у материјалности речи, те може бити говора
само о изванморалној категорији аутентичности приповедања, напослетку, и о антилажи, али никако о истинитости или лажности исприповеданог. На пример, у Гогољевој и, једним делом, Матавуљевој прози
реалност се дуплира: постоји референтна стварност и постоји акустичка
стварност коју слушаоци (јунаци или читаоци) изнова стварају репродуковањем поетског говора7. Те две стварности држи на одстојању застој
(тзв. epoche) који суспендује све предрасуде, просудбе, осуде, анализе,
објашњења заплета и судбине јунака, не би ли се задржао само на задовољству језика који се наслађује собом. Чак и да није реч о Гогољевој или
Матавуљевој прози, довољно је у експерименталне сврхе прочитати један
исти реалистички текст на преведеном, матерњем језику, и иностраном,
пишчевом језику и уверити се како се миметичка стварност суспендује
музичком стварношћу и њеним темпом. Музичка стварност дозвољава
да се чита неједнаким интензитетом, уз прескоке, прелетања, опкорачења
и успостављање властитог, индивидуалног ритма, који је небрижљив и не
уважава интегритет текста. На крају крајева, у таквом дисконтинуитету
између акустичке стварности и емпиријске стварности често долази до
укидања опозиције између истине и неистине, што је, како је познато, Р.
Барт декларисао нултим степеном писма.
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REALITY OF LIES AND FALSEHOOD OF REALISM
Summary
The hermeneutic potential of lies in literature is conditioned by the category of referentiality. At the moment when the dichotomy of the literary type of liars and in general the category
of lies are taken into account, referentiality becomes suppositional. Cases of their unambiguous indexing in course of a negative axiology in post-Renaissance literature are less common
than those that reveal complex semantics and dialectics of lies (for example, deception and
self-denial, mystification, forgery, simulation, defamation, disinformation, pathological lie,
half-truths, manipulation and distortion of facts, covering up of facts, etc.). Legal and social
condemnation of these moral and criminal lies in the space of fiction are replaced by readers’
indulgence. In the free zone of fiction lies appear as a poetic liberation of imagination, as a
license to freedom to see everything and talk about everything, because of which the users of
ars fallendi must admit the alluring quality of narrating lies.
Keywords: realism, mimesis, truth, lie, Aristotle
Примљен: 16. јануар 2019. године |
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ЖЕНСКИ ЛИКОВИ У НОВОЈ ДРАМИ
ЛЕОНИДА АНДРЕЈЕВА
Предмет овог рада чине женски ликови такозване нове драме
Леонида Андрејева. Изузетно плодан писац руског сребрног
века, Андрејев је оставио трага у светској драми и као практичар, и као њен теоретичар. Управо је нова драма допринела развоју већ постојећих драмских облика, те стварању оригиналног
Анрејевљевог театра панпсихе. Стога, проучавајући женске
ликове нове драме, пратећи динамику њиховог развоја, као и
тематско-идејне концепције реализоване помоћу динамике женских ликова и њиховог односа према супружницима-протагонистима, овај рад представља допринос проучавању генеалогије
целокупног Андрејевљевог стваралаштва. Тематска промишљања
о линији рода, моћи и немоћи људске мисли и разумног начела,
богоборству и боготворсту велике су Андрејевљеве теме, зачете у
новој драми, а реализоване и доминантне и у каснијем драмском и
прозном опусу овог значајног руског писца.
Кључне речи: Леонид Андрејев, нова драма, супстанционални театар, женски ликови, мотив не/верне супруге
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Леонид Николајевич Андрејев (1871–1919), један од најзначајнијих
писаца „сребрног века”, у оквиру свог књижевног опуса оставио је
велико и значајно драмско наслеђе. Најпре је постао познат и признат
као приповедач,2 а затим и као аутор два романа – Сашка Жегуљов
(Сашка Жегулев, 1911) и Сатанин дневник (Дневник Сатаны, 1917). Он
је такође и аутор двадесет и једне драме и седам сатиричних минијатура, насталих у периоду од 1905. до 1917. године. Дакако, овако обимно
драмско стваралаштво није могло увек да оствари уједначени квалитет.
Међутим, свакако ваља имати у виду да је овај писац имао велики утицај и на теорију драме: промишљајући однос позоришта и филма, написао је два Писма о позоришту (Письма о театре, 1911, 1913), која су, с
једне стране, одговарала потребама епохе, а са друге, наговестила промену унутар његове поетике. Наиме, након ова два трактата, Андрејев
у својим драмама наставља да истражује, али сада у оквиру идеје о
театру панпсихе. Као теоретичар и практичар, својим драмским стваралаштвом он доприноси развоју нових драмских облика (појављује се
1 melina.panaotovic@ff.uns.ac.rs
2 Први зборник приповедака Рассказы објавио је 1901. године и готово преко ноћи стекао огромну популарност у Русији.
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стилизована драма позната као нова или неореалистичка драма), као и
развоју оригиналне идеје театра панспихе која је проистекла управо из
те потраге за новим формама.
Живот Леонида Андрејева обележили су, с једне стране, смрт оца
и рано сиромаштво, неколико покушаја самоубиства и препуштање
алкохолизму, ширина личности и многострана интересовања (сликарство, фотографија, публицистика, театар, литература, а касније и
пловидба, музика...), смрт прве жене и превара друге, вила и живот у
Финској након Октобарске револуције, неразумевање савременика који
су његову потребу за осамљивањем у вили тумачили као бекство из
Русије, па чак и као добровољну емиграцију и неприхватање револуције.
Са друге стране, име Леонида Андрејева повезује се са неочекиваном
и силовитом славом одмах након објављивања првог зборника приповедака, изузетно великим тиражима, сталним и активним присуством
у позоришном животу Русије тога доба,3 зближавањем и удаљавањем
од савременика и одређених поетика, које су тежиле строгим дефиницијама, док сам Андрејев себе није сврставао нигде.4 Андрејев је многострана, јака личност која је дошла у сукоб са епохом, јер је у времену у
коме друштво тражи одговоре на социјална питања тражио одговоре на
нека своја, вечито лична питања. Аутор је који је читавог живота писао
о зидовима и бездану, немогућности људске мисли да појми или савлада
и прекроји предодређеност Универзума. Он умире релативно млад, од
инфаркта, оставивши иза себе два брака, петоро деце и изузетно богат и
разноврсан књижевни опус.
Пет драма Леонида Андрејева насталих у периоду од 1906. до 1910.
године најчешће су окарактерисане као драме „новог типа”. Оне се у
литератури о Андрејеву третирају веома различито. Етикетирају се још
и као условне драме, симболистичке, а понекад као и неореалистичке,
протоекспресионистичке или експресионистичке. Оваква шаролика
терминолошка одређења проистичу из чињенице да оне садрже у себи
елементе свих поменутих поетика. Наиме, ове драме су карактеристичне по специфичном драмском конфликту, у чијем средишту је специфично Андрејевљево онтолошко промишљање. Реч је наиме о једном
„супстанционалном театру”, у коме је човекова свест приморана да се
суочи са Апсолутом или Супстанцом.5 Та супстанца није чвршће дефинисана, али се одражава и испољава низом атрибута који је карактеришу, а као њене најважније атрибуте треба истаћи трансценденталност
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3 На пример, десет година је био активно присутан на руској сцени, и сваке године се
играла нека нова његова драма.
4 Поводом покушаја критике да у оквиру одређене поетике дефинишу његову
драму Човеков живот, Андрејев у писму М. Горком из 1912. године пише: „Ко сам
ја? За благородне декаденте презрени реалиста, за наследнике реалиста, сумњиви
симболиста.” – Превод наш – М. П.
5 Појам супстанционалног театра у „андрејевијану” уводи А. Печенкина. Вид.
А. Печенкина, Три театра Л. Андреева: онтология автора и ее отражение в
модификациях драматического конфликта. Рукопись диссертации на соискание
ученой степени кандидата филологических наук, Москва 2010.
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и ирационалност. Управо човеков сукоб са ирационалним начелом чини
основу драмског конфликта, заједничку за пет драма насталих у датом
периоду: Човеков живот (Жизнь Человека, 1906), Царица Глад (Царь
Голод, 1907), Црне маске (Черные маски, 1908), Анатема (Анатема, 1909)
и Океан (Океан, 1910).
Посебну пажњу Андрејевљевог супстанционалног театра заслужују
женски ликови. У интерпретацији лика жене уочавамо извесну динамику.
Најпре је жена била оруженосац (Жена из Човековог живота), пуна разумевања, подршке и апсолутне љубави, спремна на жртву и подвиг. Затим,
жена представља животног сапутника: и даље је спремна на подвиг и
жртву, али и на потенцијалну издају (лик Франческе у Црним маскама).
Она „напушта” свог човека у име будућности, а њено целокупно понашање мотивисано је у великој мери речима, а много мање поступцима.
У лику наредне животне сапутнице (Сура из драме Анатема) видимо
супругу и мајку, одану, послушну, пуну разумевања, али и слабости – она
није у стању да заиста разуме свог човека, те му у кључним моментима
не може бити ни подршка. У наредној, и последњој у низу „нових” драма,
писац афирмише још комплекснији женски лик: Маријет (супруга морског разбојника у драми Океан) воли, разуме, подржава, али, као и њена
претходница, није у стању да схвати, да докучи човекову истинску природу, те, осим што не може да га подржи, она га још и проклиње.
Све споменуте животне сапутнице су и мајке које или нису у стању да
сачувају своје потомке (Жена, Сура), или, пак, успевају да сачувају своју
децу у знак сећања (Франческа), или у знак проклињања оца (Маријет).
На тај начин, однос жена-супруга према својим мужевима, као и однос
мужева према њима и заједничкој деци, може да се тумачи као најава
наредне велике Андрејевљеве теме: однос човека/протагонисте и супстанце/тајне постојања.
Такође, женске ликове драмског опуса раног Андрејева можемо
поделити на носиоце активног и пасивног начела. Пасивно начело припада женама-супругама, које стоје уз свог човека, али га суштински не
разумеју. Поред љубави, подршке и формалног очувања брачне заједнице, такви ликови не пролазе проверу епохе. Оне су оптерећене свакодневицом, оријентисане на уске, баналне и материјалне циљеве. Такви
су ликови Ине Александровне, жене професора Терновског из прве
Андрејевљеве драме До звезда (која по природи драмског конфликта не
припада наведеном супстанционалном театру, те је остала изван оквира
нашег рада), и лик Давидове супруге Суре, из драме Анатема.
У драми Анатема Давидова жена Сура есенцијално је представљена
као „стара Јеврејка измучена животом”.6 Писац нас упознаје са њеним
ликом на самом почетку приче о Давидовом животном путу, карактеришући је најпре кратким напоменама у дидаскалијама, које осим горепоменутог физичког описа и увида у њено материјално стање („крпи
6 Сви цитати узети су из: Л. Андрејев, Дани нашег живота, Београд: Zepter Book
World 2004.
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некакву стареж”), актуализују и њен психолошки портрет („без жара
разговара са другим трговцима”). Суру карактеришу и њене реплике,
која најпре сведоче о усамљености и сиромаштву („Изгледа да смо остали
сами на читавом свету, само ми са нашим тезгама, сами на свету.”), затим
и о сину и мужу Давиду. Сурин портрет се надограђује и исказима других јунака: из реплика Бескрајног сазнајемо да је „Сура поштена жена” и
да неће продати кћер „макар јој предложили и милионе”.
Са променом околности, мења се и овај лик. Најпре пригрливши
богатство, након губитка сина и ћерке, она презире новац и враћа се
старом послу. Саосећа са трговцима, помаже сиротињи – и у дидаскалијама, и самим развојем драмске радње, и мизансценом писац додатно
психолошки мотивише њен карактер. Занимљиво је да у једном трену
Сура постаје део масе која боготвори Давида (у сцени са Женом са дететом у рукама), и да је у последњој сцени Давид практично сам. Верна,
одана, са свим људским врлинама и слабостима, Сура је реално приказан лик жене, која тек донекле прати и разуме свог мужа (што се илуструје сценом са умрлим дететом које држе у рукама и заједно плачу,
или заједничка одлука да се одрекну пута у Јерусалим), али у његовој
оданости Богу, као да нема места за њу. Тачније, она не може да испрати
Давидову самопожртвованост и иако и сама спремна на подвиг и жртву,
не може да спозна колико је то велико искушење за Давида (На пример,
док Давид говори да не васкрсава мртве, Сура то тумачи као да он „још
није спреман”).
Уколико се осврнемо на друге женске ликове супстанционалног театра Леонида Андрејева, видећемо да се лик Давидове жене Суре надовезује на низ верних, оданих жена, које су подршка својим мужевима
(попут лика Жене из Човековог живота, нпр.). Међутим, овде човек/муж
долази у другачија искушења, можемо рећи да је „ближи богу”/ тајни
постојања и вере, те је жена она која стоји између других и човека. Човек
је „Божји син”, а жена је тек подршка. Разумевање и љубав манифестовани су и у лику Суре, али се испоставља да поистовећивање са човеком,
његовом патњом, борбом и искушењима за овај женски лик није могуће.
Остала три женска лика представљају активне ликове Андрејевљеве
ране драме. Осим подршке и разумевања за свог човека, ови женски
ликови носе у себи и велики потенцијал личности, те су и духовно различито нијансирани.
Лик Жене из драме Човеков живот удаљен је од свега индивидуалног
толико да нема чак ни имена. Његове портретне карактеристике веома
су скромне и највише сведоче о протоку времена које су Човек и Жена
провели заједно. На пример, на балу, у трећој слици Жена је „остарела,
али је још увек лепа”.
О психолошким карактеристикама овог женског лика, међутим,
писац нам даје нешто више информација. Он то чини најпре кроз
реплике самих јунака (Жена, на пример, говори да су они бољи од других: „Ми смо бољи од других, ми смо добри људи.”), затим кроз реплике
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других о њима, служећи се мизансценом (Женин плес на крају друге
слике), помоћу дијалога, и најзад, путем фабуларног плана драме.
На фабуларном плану ове Андрејевљеве драме препознајемо два
књижевна дискурса. Дискурс о правичности манифестује се кроз разговор Оца и Мајке поводом смрти њиховог сина – док се она пита да
ли је поштено да млад умре пре старог, Човек негира и саму могућност
постојања правичности („А где си ти видела правичност?”, иронично
пита Човек). Дискурс о гордости најексплицитније се манифестује кроз
молитву за живот сина.7 Човекова молитва је пуна беса и гордости („Ево,
молим се, видиш ли?”, говори Човек), за разлику од Женине, која одише
скромношћу и истанчаним поштовањем силе којој се моли („Извини
што се тако лоше молим, али не могу другачије”, говори Жена).
Однос Човека и Жене могуће је посматрати кроз бинарну опозицију
верујући / не верујући. Жена је она која верује, која се истински моли, док
је Човек горд и неискрен у својој вери. Он каже: „Ако ти учиниш како ја
желим, увек ћу веровати у тебе и ићи ћу у цркву”. Његово ако сведочи о
изузетној гордости, а условљавање онога у кога верује о природи његове
„вере” – њему требају докази, што је заправо одраз логичког размишљања,
а не искрене вере. Жена, за разлику од Човека, искрено верује, о чему
сведоче њене речи („Када сам се помолила, постало ми је лакше”), као и
поступци (након молитве она поново иде у потрагу за храном и послом).
У дискурсу о Човеку и Жени, осим бинарне опозиције религиозног
карактера верујући / не верујући, истакли бисмо и опозицију гордост/
смирење. Смирење подржава гордост, тј. укроћује га, јер, као што у драми
видимо, он се моли на њен наговор. Такође, она је та која може да му каже
да је његова молитва горда, и да није баш сасвим искрена. Кроз овакав
однос заправо се афирмишу симболи хришћанства: љубав, вера и нада.
Наиме, Жена је уз Човека и у сиромаштву, и у богатству, и у успесима,
и у невољама, дакле – и у добру и у злу. Она је његова подршка („Нема
потребе за страхом”), вера („Ти си јак, ти си генијалан”) и нада („И сада,
као и увек, ти ме бодриш”, говори јој Човек). У њиховој узајамној љубави
се савлађују све животне недаће, о чему сведоче његове речи: „Двоје нас
је. Ти си добра жена, ти си моја верна пријатељица. Ти си храбра малена
жена, и док смо заједно, ти и ја, нико није страшан”.
Уочљива је Човекова промена након Женине смрти. Док је она била
са њим, он се супротстављао – на њен наговор се молио, а након смрти
сина и проклињао. Са губитком Жене, Човек постаје равнодушан и слаб.
Он занемарује себе (никад није код куће, пије) и у његовим поступцима и мислима нема више тог бунтовничког духа и гордости. Човекове
последње речи сведоче о трагици усамљеничке смрти, смрти без ње:
„Где је мој оруженосац? – Где је мој мач? – Где је мој штит? – Разоружан
7 Дискурс о гордости није стран руској књижевности. Подсетимо се, на пример, дела
Ф. Достојевског и М. Горког. Занимљиво је да је Андрејев и Достојевског и Горког
сматрао својим учитељима.
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сам! – Долази брже! – Брже! – Нек си прокл...”. Жена је, дакле, неко ко
носи његово оружје, али и само оружје – мач и штит.8
Наредни женски лик Андрејевљеве ране драме издваја се из великог
броја разнородних ликова драме Црне маске. Три реална лика-јединке,
на чијем се тројству и темељи многослојна, полифонична драмска радња
ове драме јесу: власник замка – његова драгана – дворска луда.
Франческа је војводина драгана, млада и лепа жена. Њен физички
портрет писац осликава служећи се појединим општим физичким
карактеристикама позитивног јунака (који, по правилу, мора бити леп
и добар): поглед јој је пун нежности и љубави, заљубљено посматра свог
мужа; речима самог Лоренца, док смишља изненађење за њега, она има
„лукаве очи које се смеше”, а затим и „мек, нежан поглед” који сведочи
о њеној „прекрасној души”.9 Оваква уопштена физичка својства сведоче
о њеном односу према главном јунаку, а исказана у дидаскалијама, кроз
реплике саме Франческе, као и помоћу исказа других ликова, откривају
такође и потенцијале њене личности. Она свог вољеног подржава (свиђа
јој се његов костим) и отворено исказује своје дивљење према њему
(обраћа му се са „мој божанствени”, „ваша божанствена лепота”). Она
је зарад љубави спремна и на подвиг (покушавајући да спасе подвојену
душу свог вољеног, она приређује бал правећи се да је све како Лоренцо
види и тражећи од гостију да буду нежни, пажљиви и стрпљиви са
војводом кога треба „извести из заблуда”) и на жртву (док други губе
стрпљење, она проналази у себи снаге да каже: „То ви њега вређате...
Лоренцо не може да увреди жену чак ни кад је у бунилу” и спремна је да
пође на двобој уместо вољеног). На самом крају драме она га последња
напушта, „у име сина” ког носи у утроби и, свесна да Лоренцо сада „припада самом Богу”, она ће сачувати светло сећање на њега.
Франческин лик симболише истинску љубав, онакву какву је сам
писац спознао и изградио са својом првом супругом, а у коју је посумњао
након лошег искуства на самом почетку брака са другом женом. Отуда
се лик Франческе у драми умногостручава, те у свести главног јунака,
он губи своју праву љубав, своју жену. Жена је, дакле, оличење физичке
лепоте (код Франческе се истиче витак стас, малена нога, сјајне очи;
нежан и добар глас), духовне снаге која је подршка вољеном (која се,
осим већ наведеног, огледа и у покушајима да помоћу симулације бала
врати његово сећање) и пожртвованости (спремна је и на двобој, јер се
„не може мачем додирнути онај ко припада самом Богу”, тј. не изазива
се на двобој човек помућеног ума). Она је такође носилац линије рода
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8 Треба истаћи да је Андрејев овакав образац искрене и предане љубави имао у свом
првом браку, са Александром Михајловном. Она умире убрзо након завршетка рада
на овој драми, па је драма њој и посвећена: „У светло сећање на мога друга, моју
жену...”. Такође, занимљиво је да је Максим Горки оптуживао Андрејева да је превише идеализовао однос Човека и Жене у Човековом животу, с чиме се никако не
бисмо сложили, с обзиром на биографске податке из пишчевог живота са Шурочком, као и на тешку кризу која га обузима након њене смрти.
9 Сви цитати узети су из: Л. Андреев, 1991, превод наш – М. П.
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– Франческа спашава род тако што напушта војводу у пожару „у име
њиховог сина”, обећавајући да ће на сина пренети светло сећање на оца,
те ће он благословити очево име.
Са једне стране, лик дона Франческе асоцира нас на лик Жене из драме
Човеков живот. Обе су подршка и ослонац: лепе, добре и верне животне
сапутнице. Са друге, крај драме Црне маске кореспондира са крајем драме
Океан. Док Маријет проклиње оца свог детета и детету даје задатак да се
освети свом оцу, Франческа спашава дете, како би оно благосиљало очево
име. Линија рода се наставља и жена је носилац те линије.10
Квалитети Франческине личности најинтензивније се манифестују
у сцени њеног „разговора” са мртвим војводом, тј. са његовом душом.
Писац уз помоћ реплика самих јунака градира однос љубав – смрт (тај
однос огледа се у забораву, затим превари, и најзад у констатацији да
ће лепота надживети смрт), а целивање покојника представља највиши
могући домет тог односа, тј. израз искрене љубави.
Још је један значајан женски лик обележио Андрејевљево рано
драмско стваралаштво. То је лик Маријет из драме Океан. Маријет фигурира као поћерка сеоског свештеника, а у ствари је његова биолошка
ћерка. Најпре приказан као замишљен и усамљен, овај лик је реализован помоћу дијалога („Не сећам се”; „Чини ми се”), кратких дидаскалија,
реплика самоисказа („Ја нисам познавала своју мајку, но њој тај смех не
би био пријатан”; „Ја не волим свог вереника”, говори Маријет), као и
помоћу описних наративних дидаскалија („Маријет је поћерка свештеника. Дубоко замишљена, Маријет не чује питање”; „Усамљена Маријет
ослушкује и помирује се са нечим, тугујући све више”).11
За разумевање динамике овог лика важни су њени сусрети са морским разбојником Хагартом (укупно пет). Посебно је занимљив њихов
пети сусрет, будући да доноси преокрет у одвијању драмске радње. Од
верне жене која ће све учинити за свог мужа (мотив жртве у сцени
суђења, као и мотив апсолутног пре/давања у трећој слици), Маријет
постаје жена која проклиње оца свог детета. Оваква промена лика технички је реализована мизансценом („јеца и говори са гневом, с одзвуком
змијског сиктања у гласу што гмиже”; „Маријет узима дете и подиже га
високо. Дозива дивље”), као и њеним контрадикторним репликама-самоисказима. Од нежног и подржавајућег расположења на почетку седме
слике („Узми ме са собом. Мене и малог Нонија”, и „Није бог онај што
10 Присетимо се да је Андрејевљева прва жена умрла због компликација након
порођаја. Андрејев остаје једно време сам са њиховим сином. Могуће је да је то један
од иницијалних разлога одакле код писца толико заинтересовности за тематику
линије рода, као и потреба за промишљањем и модификовањем проблематике опстанка линије рода. Присетимо се: у Човековом животу, драми написаној непосредно
након смрти вољене жене, син умире и линија рода се прекида; у Црним маскама,
драми написаној на почетку брака са другом женом, жена спашава род и чува светло
сећање на оца; и у Океану, жена спашава род али проклиње оца. Дакле, у свом драмском опусу периода који проучавамо у овом раду, Андрејев промишља могуће реализације дате проблематике.
11 Сви цитати узети из: Л. Андреев, 1991, превод наш – М. П.
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од људи прави кукавице. Идемо да тражимо новог Бога”), преко промене расположења и жеља („И мени се не свиђа твој глас”, „Готово је са
сновима”; „Поштеди ме, убиј ме својом руком. Само један покрет руке,
Гарте!”), овај лик долази до апсолутно контрадикторне позиције: проклињања свог мужа у финалној сцени („И када порастеш, обиђи сва
мора и пронађи га, Нони! И, када га пронађеш – високо на јарболу обеси
свог оца, малени мој...”). На тај начин, иако другачија, наизглед отворенија, слободнија и смелија, Маријет заправо остаје у домену колектива
у коме је поникла: превртљива (што речито илуструје мотив лажљивог
језика који се афирмише преко овог лика, као и промена њеног гласа
након помиловања Хореа), а у кључном моменту слаба и суштински
ипак везана за „копно” и колективну свест људи обале.
Занимљиво је да одане супруге, верне сапутнице, нису успеле да
одрже линију рода. Наиме, супруге су те које не успевају да сачувају род,
па се линија рода прекида (нпр. Жена из Човековог живота), или пак,
оне успевају да сачувају наследнике – у знак сећања (Франческа у Црним
маскама напушта драгог у име детета које носи у утроби), или пак зарад
вечитог проклињања свог супружника (Маријет проклиње оца свог
детета и дете чува како би се оно осветило оцу). Занимљиво је да привржене, одане жене нису биле у стању да сачувају своје потомке и на тај
начин одрже линију рода, док су невернице и лажљивице сачувале своје
потомке и одржале и наставиле линију рода.
Дакле, говорећи о женским ликовима, потребно је осврнути се и на
мотив не/верне супруге, као и на чињеницу да се код Андрејева готово
увек уз тај мотив реализује и тема рода.
Још једна велика тема Андрејевљевог раног драмског стваралаштва
уско је повезана са мотивом не/верне супруге. То је тема о моћи и немоћи
људске мисли, тј. тема разума. Проучавајући односе супруга према протагонистима, њиховим супружницима, уочили смо различите типове
јунака који су заправо манифестације пишчевог промишљања на тему
улоге и моћи разумног начела. Жене овог супстанционалног театра
углавном су биле усмерене на јунаке дуалистичке природе. И Хагарт и
Лоренцо се одликују богатством и разноврсношћу унутрашњег света.
Обојица су заробљени између мисли и срца, разумног начела и стихије
која их обузима. Лоренца опседају Црне маске, настале управо као последица прекомерног служења искључиво разумним начелом и логиком, док
Хагарта дозива океан, стихија којој он по својој истинољубивој и слободној природи припада. Човек је пак јунак уопштеног типа који сведочи
о немоћи људске мисли и разума, тј. о немогућности да се докуче тајне
универзума и природа супстанце. Човек није у стању да сагледа себе; он
влада тек нејасним представама о себи и стварности, виђеној искључиво
својим каузалним начином размишљања. Андрејев је мишљења да такав
човек може бити свако од нас: жртва круга неминовности, марионета
судбине, истовремено и огорчен и захвалан, по својој суштини богоборац, јер његов разум не прихвата сопствену немоћ. Давид, Сурин супруг
и сапутник, био би јунак боготворац. Он такође није у стању да докучи
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тајне универзума, али за разлику од свих поменутих јунака, Давид се
повинује и прихвата „Божју вољу”, тј. ток сопствене судбине.
Мотив не/верне супруге уско је повезан са одређеним биографским менама, тј. успонима и падовима у животу самог писца. Проучавајући Андрејевљеве дневничке забелешке, преписку са пријатељима и
сведочанства савременика, сазнајемо да је први брак, са Александром
Михајловном био веома складан и сретан, а за писца и његово стваралаштво веома повољан. Тако је лик Жене из Човековог живота настао као
одраз привржености, оданости и подршке Андрејевљеве прве супруге.
За разлику од лика верне супруге, Андрејев реализује и мотив неверне
супруге, те у његовој раној драми наилазимо на превртљиву и непоуздану Франческу (драма Црне маске) и лажљиву Маријет (Океан). О овој
повезаности биографије и књижевне фикције пише и сам Андрејев
поводом настанка драме Црне маске: „Тих месеци био сам у стању психозе, тешког полулудила. Жеља да спознам целокупну истину била је
моја фикс-идеја. Оруђе је била искључиво логика – другим речима, најнапетији рад мисли искључиво у том смеру” (Андрејев 1994: 23). Наиме,
лични живот и околности у којима се писац нашао тих година и те
како су утицали на формирање основног конфликта ове драме. Најпре,
ужасна туга поводом смрти прве жене, која на моменте помућује разум,
о којој сведочи сам Андрејев у свом дневнику: „Био је један читав месец,
када се мој разум једноставно помућивао”. Потом губитак поверења у
вољену жену, услед личне пишчеве драме са његовом другом женом, која
је у лето 1908. године починила брачно неверство. Након тог неверства,
он о жени Ани пише: „Ко је она? Ја не знам. Ево она спава и дише мирно,
а ја не знам ко је она [...] Понекад она у мени изазива ужас, понекад љубав
и саосећање, али ко је она, ја не знам” (Андреев 1997: 47). Овај губитак
поверења у жену се у драми манифестује кроз Лоренцов губитак вољене
Франческе. Такође, пишчевом тренутном расположењу доприноси и
окруженост „књижевном” фарсом. Наиме, крајем 1907. године, писац
је доживео оштре нападе критике, и симболиста и припадника групе
„Знање” и поводом тога је писао о „књижевној фарси”, чији је сведок био
и сам: „Најважније је [...] разјаснити ко су ти непријатељи, а ко пријатељи: мисли лажу, речи лажу, све је маскирано” (Зильберштейн и др.
1965: 308). Све наведене околности утицале су на реализацију драмског
конфликта, који се у драми Црне маске одвија у несагледивом бездану
човекове душе.
Мотив не/верне супруге у раној драми Леонида Андрејева био је
условљен и диктиран биографским менама, тј. успонима и падовима у
личном животу самог писца, као и пишчевим истраживањима у области
форме драмског текста. Стога је извесне модификације и своју најпотпунију реализацију овај мотив доживео управо у раној драми, у којој
је Андрејев испробавао различите оквире за своје идејне концепције.
Сви женски ликови Андрејевљеве нове драме (Жена, Франческа, Сура
и Маријет) представљају модификацију мотива не/верне супруге, који,
напоредо са основном пишчевом тематско-идејном преокупацијом
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(тема моћи и немоћи људске мисли и улоге разумног начела) представља
тематско-мотивски стожер Андрејевљеве драме у целини.
Тумачење женских ликова, будући да се преко њих реализује и
мотив не/верне супруге, и тема рода, као и велика пишчева тема о моћи
и немоћи људског разума, итекако представља једно од кључних полазишта за свако даље проучавање Андрејевљевог, како драмског, тако и
прозног стваралаштва.
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FEMALE CHARACTERS IN LEONID ANDREEV’S NEW PLAYS
Summary
The paper deals with the female characters in the Russian playwright Leonid Andreev’s
type of plays, the new play. Being a rather prolific writer of the Russian Silver Era, Andreev left
a mark in the world’s works of drama both as an author and as a theorist. The New Play was
his most significant contribution to the development of the already existing dramatic forms,
as well as The Theatre of the Pan-psyche. Therefore, the study of his female characters, of their
development, and also the themes and ideas that appear within the dynamics of these characters, represent a contribution to the genealogy of the whole Andreev’s oeuvre. The topics of
gender, of the power and weakness of human thought and rational principle, of the opposition
to God and his creation, are highly important; they appear for the first time in the New Play,
and are later developed and used in his other works. These topics will be examined in the
following plays: A Man’s Life, Anathema, Black Masks, The Ocean.
Keywords: Leonid Andreev, the New Play, substantial theater, female characters, faithful/
faithless wife motif
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Слично Кракову, Васиљеву, Васићу и Црњанском, и Растко
Петровић је био учесник Првог светског рата и, мада није био
близу фронта, са српском војском и народом прешао је преко
албанских планина током зиме 1915–1916, немало пута долазећи
на корак до смрти. Истрајавши у намери да се домогне слободе,
након повлачења одлази ван граница домовине и наставља живот
у цивилству, не враћајући се у рат. Ратно искуство оставља последице на ауторову психу, схватање сопства и људског живота
уопште, и слике албанске голготе мориле су га до краја живота,
због чега су оне део његовог књижевног опуса. Тако су одјеци
рата и поратног света приметни већ у његовим првим делима,
роману Бурлеска господина Перуна бога грома и збирци песама
Откровење, да би се касније конкретизовали у поеми „Велики
друг” и роману Са силама немерљивим, кулминиравши капиталним романом Дан шести. Међутим, да би његова сећања на Албанију стигла до читалаца у том последњем делу, било је потребно
скоро пола века, а случај публикације тог рукописа је интригантан и парадигматичан за међуратни период, и културу цензуре
и изопштавања појединих аутора. Дан шести доказује квалитет
Петровићевог рада, али и могућност приказивања другачије
слике страдања у рату од већине дела која тематизују тај догађај,
дајући у исто време личну драму појединца, колективну трагедију
народа, дехуманизацију човека у рату, и егзистенцијалистичку
причу о преживљавању најгорих мука, због чега се сви ти аспекти
романа и налазе у фокусу овог рада.
Кључне речи: Растко Петровић, Дан шести, Први светски
рат, дехуманизација, полифоничност

1. РАТНЕ ГОДИНЕ, РАТНА КЊИЖЕВНОСТ, ЦЕНЗУРА
Догађај који је најдиректније утицао на живот и рад Петровића је
осмонедељни прелазак косовских, црногорских и албанских предела,
1 draganb.com@gmail.com
2 Текст је настао као део истраживања приликом израде докторске дисертације под
насловом „Тематизација Првог светског рата у српској и англоамеричкој прози од
1914. до 1940: компаративна анализа” и под менторством проф. др Владимира Гвоздена на Филозофском факултету у Новом Саду.
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у бегу од аустроугарске војске. Он је тада имао седамнаест година, а
месеци пред њим обележили су његов млади живот, наводећи га, слично
свим младићима његових година да нагло остари и одрасте у рату. Аутобиографска црта присутна је у његовом раду на сличан начин као и код
Црњанског и Кракова, а одређене чињенице из своје младости дао је сам
писац у есеју „Општи подаци и живот песника”, својеврсним манифестом
свог рада (Tešić 2009: 323), представљеном у трећем уместо првом лицу.
Када говори о повлачењу преко Албаније, Петровић скицира радњу свог
будућег романа, истражује приступ теми, позицију приповедања, тон
обраћања и начин преобликовања стварности у фикцију. Бележи да је
у току збега „јео хлеб од буђи”, „грејао [се] уз туђе пећи”, „гледао лица
која је јуче поштовао да се сад гадно свађају о мало места крај ватре”,
видео људе који су „од глади, мучења, очајања престали припадати људскоме роду, оне који су се бацали у реку и оне који су већ трулили”, али
и, најзад, „хиљаде својих вршњака, пре времена регрутованих, како бесциљно промичу кроз маглу, и како сваки час остављају за собом изнурене другове да умиру по друму” (Petrović 1974: 463). Бележећи промене
у понашању људи, он антиципира наступајући процес дехуманизације
који ће бити један од тематских оквира Дана шестог, и даље се чудећи
како су нестали закони и како је народ деградиран на животињско понашање праљуди унутар једног неуређеног чопора. Аутор се на сличан
начин чуди и друштву Сједињених Америчких Држава након што је
1935. послат тамо у дипломатску мисију, где остаје до смрти 1949. године.
Управо је амерички простор пресудан за роман Дан шести, дајући му
могућност да тај рукопис доради, надогради, и представи читаоцима.
Петровић алудира на своје ратно искуство већ у својим раним
делима, међу којима се истичу приповетка „Немогући ратар” (тематизација повратка из рата и привикавања на телесне и психичке трауме),
путопис Африка (у њему аутор пореди топле пределе у којима се тренутно налази са хладноћом избегличког збега), те романи Са силама
немерљивим (јунаци се присећају прошлих ратова и антиципирају
наредне) и Људи говоре (тематизује се појам рата као друштвеног инцидента). У свим овим делима, као и у песничком опусу Петровића, налази
се најава Дана шестог, и јасно је да је тај роман истовремено и сублимација и кулминација целокупне књижевне продукције аутора. Но, то
не значи да аутор није имао проблема приликом публикације рукописа,
због чега је он морао да сачека више деценија не би ли доспео пред читалачку публику. Наиме, Петровић је почео да планира тај рукопис неколико година по завршетку рата, а он је практично био готов пре 1935,
када он одлази у САД, те остаје питање зашто се на његову публикацију
чекало до 1955. и 1956, када је он штампан у часопису Дело, односно 1961,
када доживљава своје интегрално издање. У питању је једна посебна
врста цензуре која спречава аутора да објави своја аутентична сећања
на рат, и он наилази на задршку од стране издавача Геце Кона, који је
свестан да се такав приказ албанске трагедије коси са поратним полетом
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када је најзад штампан, роман Дан шести намеће се не само као
magnum opus овог аутора, већ и као капитално дело целог међуратног периода, нарочито дела која тематизују Први светски рат.
2. ДЕХУМАНИЗАЦИЈА У РОМАНУ

Тематску срж Дана шестог не чини приказ ратних страдања и евокација историјских тренутака, као што је то случај код одређеног броја
међуратних писаца, већ конфронтација са природом и процес дехуманизације у народу који бежи од окупатора (Pokrajac 2015: 383). Тај процес
је постепен, и он током осам недеља претвара цивилизовано друштво
у племенску заједницу, а појединца у звер, и та промена је за аутора
најтрагичнија последица рата. На фону те промене могу се посматрати и
остали тематски опсези дела, као и наративни приступ, карактеризација
протагонисте и његових сапутника, па чак и лирска природа романа.
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који диктира режим, и који треба да истиче узвишеност и неприкосновеност српске војске и цивила, тј. победу над силама природе. Стога рукопис, који у првој верзији носи индикативан наслов Осам недеља, мора
да сачека не само промену те владајуће парадигме и неко ново време,
већ и смрт аутора, да би могао да буде представљен читаоцима3. Ипак,

2. 1.Симболичка и телесна дехуманизација
Процес дехуманизације одвија се постепено, те се не намеће ни као
потпуно изненађење, нарочито уколико читалац зна са каквим се изазовима српски народ сретао у бегу из домовине. Стеван Папа-Катић само
је један од појединаца у маси збуњеног народа, али га његов друштвени
статус и интелектуални потенцијал чине другачијим од већег дела безимене масе. Стога је његов пад трагичнији и упечатљивији: долазећи из
истакнуте породице, Стеван је епитом жртава голготе са које постепено
спадају „све наслаге културе и цивилизације и на крају остаје го човек”
(Vučković 2013: 218). Сваким кораком ка југу, он оставља предратни свет
интелекта, уметности и образовања за собом, а у њему јача инстинкт за
опстанком који се граничи са животињским нагонима. Када прилике у
којима се нашао са њега скину све слојеве човечности, остаје „биолошко
биће човека, које задовољава само анималне потребе и не разликује се
много од животиње” (Vučković 2013: 218). Најзад, када напослетку стигне
до последњег стадијума дехуманизације, протагониста је „беднији и
уплашенији и од најгорег пса. Ни трунке достојанства и човечанства
више није било y њему” (Petrović 1977: 437). Читаоци га у тим тренуцима
виде из перспективе наратора, али и из угла Драгише, познаника са којим
дели пут. Он се чуди колико је Стеван пропао, док његова објективнија
перспектива додатно доказује докле иде пропаст Петровићевог јунака.
3 За више о процесу писања, скраћењима које је аутор морао да унесе, покушајима да
се рукопис објави и на енглеском језику, те припремном периоду који је претходио
писању романа видети: Babić 2018.

271

Драган Б. Бабић

Он и пре тога размишља о људима које среће и закључује да су потпуно
саможиви и немилосрдни, што значи да је рат успео да потпуно дехуманизује питомог предратног човека и претвори га у животињу којој је
циљ да нађе храну, преживи и спасе живу главу. Осам недеља повлачења
било је довољно да се „у потпуности дезинтегрише цивилизација коју
познаје јунак Петровићевог романа” (Opačić 2015: 282), сваки човек сведе
на једноставан скуп инстинката и да се прихвати нови поредак, у којем
су друштвене норме и међуљудски односи окренути наопачке и первертирани до крајњих граница, толико да оно што је некада било неморално
постаје уобичајено (Nedić 1972: 127–128), било да се ради о крволочном
убиству ради хране или борби са гладном животињом која покушава да
се докопа Стевана. Ова два мотива спадају у најгоре приказе дехуманизације, а оба везује мотив глади као једини импулс који јунаци осећају. Он
се прво јавља у разговору Стевана и његових пријатеља када Смеђи Петар
открива како га глад мори целога живота („Ми смо одувек били гладни,–
понови Петар као y заносу. – Било је дана када смо били толико гладни да
сам, иако велики дечак, проводио ноћи плачући. Моја браћа су, такође,
гладовала. Сви су код нас гладовали!” [Petrović 1977: 91]), да би касније,
огорчен на ситуацију у којој је, пожелео исту судбину свима око себе.
Оваква судбина стиже и Стевана, те он проводи дане са минимумом хране, али се бори и са другим опасностима и улази у борбу са гладним псом који је обличје смрти и опасности која прети. Та животиња
данима прати протагонисту и покушава да га се дочепа, манифестујући
исто понашање као и он сам: након што му је отета последња доза људскости, он није ништа друго до звер. Све што се у миру сматра невероватним, у рату постаје нормално и неопходно; штавише, управо то што
је „најпримитивније и најниже у човеку [...] омогућава му да преживи
најцрње дане историјске катаклизме” (Vučković 2013: 218). Тако и Стеван
кује план да убије пса, што на крају и чини у епизоди од петка, 11. децембра, у сцени која доказује колико ниско у рату пада појединац, а са њим
и цивилизација, док додатну трагику доноси коментар случајних пролазника који мисле да је усмртио пса ради хране: „Не треба то да једеш,
има их много који су скапали једући цркотине” (Petrović 1977: 364). Овај
процес дехуманизације је трагичан, али има и позитивне стране, јер
се једино човек који је остављен без ичега најстраственије бори за сопствени живот, будећи у себи оно мало људскости што му је преостало.
Због тога и Стеван, премда зазире од људи, „тражи непрестано дуж пута
ослонац у човеку, у другу” (Gligorić 1972: 393), и с времена на време проналази тај ослонац у сапутницима, посебно Црвенооком човеку поред
ког проводи ноћ описану у поеми „Велики друг”. Спас се тешко назире
и долази тек у појединим тренуцима романа – као што је „Стеванова
’мисао у олуји’ када је добила свој смисао и свој облик” или други део
романа где јунак „доживљава љубав и надјачава трагично искуство дехуманизације” (Petrović 2013: 201, 249) – када се позитивне мисли пробијају
и доказују паралелизам деструкције и обмане. Са једне стране постоји
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2. 2.

Дехуманизација и приповедни поступак

Приповедачки поступак директно је условљен „измењеним стањем
свести главног јунака и његовом деформисаном перцепцијом стварности
услед глади и бола, то јест због сталног Стевановог постојања у граничној
ситуацији смрти, глади и дехуманизације” (Petrović 2013: 201), што значи
да примарни тематски опсег дела условљава и његове формалне одлике,
пре свега начин на који се прича преноси читаоцима. Како је у средишту
романа судбина појединца, очекивано је да његов поглед на свет доминира над перспективом осталих јунака, а поигравање приповедањем и
фокализацијом доводи до тога да је Дан шести дело комплексних наративно-структурних одлика. У њему доминира свезнајуће приповедање
у трећем лицу, које доводи до веће објективности и чвршће структуре,
а јунаци се појављују као фокализатори, па се роман највише посматра кроз Стеванову визуру, сем у епизодама које тематизују предратна
и ратна искуства других јунака. Аутор се не опредељује за једну тачку
гледишта, већ даје прилику и другим јунацима да опишу свој поглед на
свет, али међу њима јасно доминира фокализација приповедача, „главног
носиоца пишчеве идеје”, око којег је и „организована читава садржина
романа” (Nedić 1972: 137). Његова свест и приповедање неретко су фрагментарни, што одговара епизодичној природи романа који је подељен на
дневничке епизоде у које се уплићу многобројне споредне сцене које иду
у прошлост јунака и предвиђају будућност, некад и без директне везе са
основном радњом, у покушају да „унесу разноврсност у грађу романа и
разбију монотонију у стилу и језику” (Vučković 1972: 165).
Постоји неколико разлога зашто Петровић ствара рукопис који је
богат, разуђен и састављен од „безброј ситнијих и крупнијих епизода,
сећања, дигресија, подсвесних наноса, случајних асоцијација, догађаја,
сведочанстава и живих слика” (Palavestra 2012: 330). Пре свега, он се
одлучује да тематизује један конкретни историјски догађај, али и жели
да постигне полифоничност, представи поратну збуњеност, користи
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недвосмислена и очигледна деструкција друштвеног бића, али, са друге,
обнова властитих биолошких снага и егзалтација сила немерљивих у
сваком појединцу, услед чега се Дан шести намеће као „роман разарања
и истовремено роман обнове и поновног рађања” (Deretić 1981: 276).
Процес дехуманизације је, ипак, толико јак да утиче и на остале јунаке4,
постајући један од кључних мотива (Jović 1999: 281) који поништава
лиричност дела (Nedić 1972: 12)5 и утиче на приповедање.

4 Међу њима је и Стеван Џамић, Ирчев пријатељ из романа Са силама немерљивим, који не може да хумано реагује јер су га „надвладале космичке силе које то не
допуштају” (Pokrajac 2015: 389). Он у епизоди од понедељка, 14. децембра, истиче да
се осећа толико поражен, збуњен и неснађен да није више „ни човек, ни личност,
никакав скуп елемената који би ce могао подврстити под то”, због чега осећа да је „на
некој позорници, y сну, на неком страном сазвежђу” (Petrović 1977: 374).
5 За анализу лирског у прози Петровића, видети: Jović: 1994; Korać 1982: 304−305, 313;
Nedić 1972: 179; Opačić Nikolić 1998: 35; Palavestra 2012: 329, 330.
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актуелне прозне технике и евоцира структуру модерних романа Марсела Пруста и Џејмса Џојса о којима пише у серији текстова у недељнику Време 1930. и 1931. Заснованост на епизодама и фрагментима није
новина у опусу аутора6, а већина епизода романа Дан шести могу се
посматрати као самостални и заокружени текстови који су тек целовитим издањем из 1961. године спојени у целину. Како је у питању роман, а
не збирка уланчаних кратких прича, фрагментарност игра улогу и у временској организацији дела: време радње одређено је дневничким одредницама, али се аутор често враћа у прошлост, објашњавајући поједине
поступке јунака, дајући контекст за њихова размишљања и уводећи
споредне токове приповедања. Ове интерполиране секвенце су такође
у форми фрагмената који прекидају примарну нит приповедања и чине
да се паралелни токови радње прелићу, допуњавају, прекидају или компаративно односе један према другоме. Неретко ови пасажи достижу
обим од неколико страница, и постижу прстенасту организацију тако
да је догађај из прошлости смештен између епизода које се одвијају у
садашњости (Opačić Nikolić 1998: 36) и дајући им додатни контекст који
употпуњује читалачко разумевање. Овим поступком се избегава монотонија и обрађују нове теме, разбија се хронологија дела, приповедне
перспективе се померају и уводи се додатно поигравање са фокализацијом, што доводи до представе неухватљивости послератног света и
разбијености свести преживелих. Напослетку, аутор овим приступом
постиже више паралелних токова приповедања, преноси најновије светске прозне тенденције код нас, и ствара јединственог јунака.

3. ПОЛИФОНИЧНА ПРИРОДА ДЕЛА И ЈУНАКА
Потомак добростојеће породице, син Ирца и Марице из романа Са
силама немерљивим, Стеван Папа-Катић још један је у низу младића
који се појављују у романима српске књижевности након Првог светског
рата7, али је он и припадник народа који тражи спас од смрти на путу
преко албанског предела, и стога је он у тематском, фабулативном и сваком другом средишту Дана шестог. Читалац његовим речима и поступцима добија слику страдања целокупног српског народа, али он није
једноставна фигура која у себе сакупља искуства више људи које је аутор
познавао, нити пак марионета иза које се крије одређена идеолошка или
политичка порука.
Супротно томе, у питању је заокружена личност која са ауторитетом
носи радњу романа и постепено постаје један од представника целе генерације, као што је за повратнике та фигура био Петар Рајић. Његов пут
до мора је необичан и невероватан, али и врло сличан путу хиљадама
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6 Ова структура јавља се и у роману Бурлеска господина Перуна бога грома, те појединим приповеткама које стога функционишу и као фрагменти, и као целовит текст
(Pantić 1999: 288–289).
7 О овоме говори Пантић, тврдећи да је протагониста прозе Црњанског, Андрића,
Петровића, Васиљева и других аутора заправо младић који је „рођени меланхолик”
и у којем постоји „један нарочит вишак осетљивости” (Pantić 2009: 153).
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оних који ходају поред њега. Иако упознају слојеве његовог унутрашњег
света, читаоци добијају мало информација о спољашњем изгледу Стевана, што је Петровићев особени поступак представљања јунака путем
њихових поступака и утиска који остављају на друге јунаке. Читалачки
утисак Стевановог лика се формира на два начина – алузијама на његовог оца и исказима споредних јунака романа – док се аутор више ослања
на потоњи принцип, тежећи да се приближи идеји полифоније из
романа Фјодора Достојевског. Он о њему пише у Времену и његову идеју
полифоније види као један од начина да прикаже разбијеност послератне свести и паралелизма живота. У роману се јавља већи број споредних јунака од којих свако има своју засебну причу и представљени
су нарочитим дијалекатским одликама говора који разбијају монотонију
приповедања о Стевановом животу и уводе динамику у текст. Одлике
различитих дијалеката и опонашање говорног и писаног језика доказују
Петровићеву способност писања у различитим регистрима (што се
види и у делу Људи говоре), али и тежњу да свима обезбеди место које
им припада: у полифонији гласова, неопходно је да се одређени јунаци
истакну, а најефектнији начин да се то постигне је управо језик. Аутор
свесно формира три круга људи око јунака, како истиче у писму Лију
Вајту из априла 1947, у периоду скраћивања и реорганизовања рукописа:
Стеванови рођаци, пријатељи из детињства, те људи које није познавао,
а који играју важну улогу у његовом животу (Petrović 2003: 108). Сви ови
јунаци донекле су слични јунацима Достојевског и остају, како их Бахтин описује, изнутра незавршени јер оба аутора сликају „кризе и преломе
у њиховом животу [односно] њихове животе на прагу”, што је опет у
складу са полифоничним приповедањем (Bahtin 2000: 71). Код Достојевског се проналазе мање језичке диференцијације, због чега јунаци као да
говоре истим језиком и личе једни на друге док су код Петровића разлике
у говору приметније, нарочито када се пореди говор Стевана, Смеђег
Петра и Тони са говором Пера, Гавра и Блажа. Уз то, ови гласови се разликују и од гласа приповедача, те су они у непрестаном дијалогу какав
ствара и Достојевски где аутор наступа као организатор и учесник дијалога, али не оставља последњу реч за себе, већ инсистира на вишегласју
јунака. Ова одлика се додатно истиче у другом делу романа који се може
читати и као скуп директних или индиректних монолошких исказа који
се настављају један на другог и формирају већу, полифону целину (Nedić
1972: 170), а Петровић јунацима даје слободу да се изразе, чиме постиже
праву полифонију која одговара ратном хаосу.

4. ТЕМАТСКИ И ЖАНРОВСКИ ОПСЕГ
4. 1 Тематски оквир(и)
На основном тематском нивоу, роман Дан шести обрађује албанску голготу и борбу за живот у пресудним тренуцима тог периода, но
аутор обрађује и неколико других тематских равни које кореспондирају
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са главном. Већина идеја које аутор обрађује присутне су у његовим
ранијим делима, па се закључује да он базира свој опус на ограниченом
броју мотива и поступака које варира, понавља, надограђује и реактивира у каснијим делима проналазећи у њима неистражене потенцијале
и могућности за нове наративе8. Приповедање о рату је тако сада доведено на виши ниво: док се у ранијим делима аутор обраћа из перспективе појединца, овде ставља акценат на колектив и масовну патњу целог
народа. Свако од Стеванових сапутника могао је постати протагониста
романа и свачија прича вредна је приповедања, те он ни на који начин
не добија статус истакнуте личности која је изнад осталих. Он је само
један од многих јунака и да Петровић није усмерио приповедање на
њега, роман би више личио на роман Крила Станислава Кракова уместо
што је у његовом средишту снажна фигура која развија причу и води је
напред. Из тог разлога се као основна тема не истиче историјски предложак већ борба човека, нације и целог људског рода са силама као што
су природа, рат и смрт (Nedić 1972: 107–108). Та маса људи осуђена је на
повратак у прошлост, деградирана, сведена на менталитет чопора, дехуманизована и препуштена хаосу и ништавилу (Petrović 2013: 226), али
није поражена, управо зато што остаје у оквирима колектива. Слику
колектива чини народ неспреман за најстрашније животне услове и елементарне неприлике, али уместо да им одузме идентитет и представи
као безимену гомилу, аутор их индивидуализује, представља њихове
мисли, спољашњи изглед и говор, истичући важност сваког јунака. Он
такође потенцира различита психофизичка стања кроз која они пролазе, чиме настаје „својеврсна феноменологија егзистенцијалних стања
и ситуација: људи се крећу, болују, пате, сањају, сећају се, гладују, своде
рачуне, умиру”: укратко, Петровић описује читав живот и читав народ
у покрету, од личних Стеванових мука до враћања света у „стање првобитног хаоса” (Vuković 1982: 657; Petrović 2013: 224).
Контекст за истраживање појединачних и колективних судбина
пружа природа кроз коју се маса креће и која омогућава ново рађање, од
сцене Миличиног порођаја и смрти, све до визије жене коју Стеван примећује у планини: „Пре десетак дана видео сам све y облику жене, планину по којој ce пењемо, олују, снег, све. [...] Сав рат, y таквом случају, све
ово што ce збива, труљење, проливање крви, сва ова мука и вапијање,
није ништа друго до циклус женствености y природи. [...] Ово није рат
људи, није такмичење људи, већ циклус женствености...” (Petrović 1977:
296)9. Идеја „циклуса женствености” наговештава се и раније у роману, у
сцени порођаја док Стеван и приповедач истовремено посматрају рођење

276

8 Тако роман Дан шести са поемом „Велики друг” и прозом „Смеђи Петар се пробудио” образује „непрекинуту нит бављења темом страдалничког повлачења српске
војске и становништва преко албанских планина, а која опет активира привремено
утихнуло Петровићево занимање за приказивање свих облика екстремних телесних
(и душевних) човекових стања” (Jović 2005: 260).
9 За детаље о овом аспекту романа видети „Мит о вечитом повратку” (Petrović 2013:
220–238).
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детета које је већ тада виталније од свега што они познају. И док њена
мајка из себе избацује стари живот, она представља клицу новог почетка
и симболички најављује постојање у поратном времену, и даје додатну
димензију наслову романа визијом живота, смрти и novuma10. Природа
у којој се све то одиграва једнако је сурова и насилна као и ратна трагедија, а њена постојаност потврђује идеју да се ништа не мења и да су све
несреће пролазне и ограничене. Другачију визију природе пружа други
део романа који има библијско-митолошки контекст изгубљеног и пронађеног раја, но и у том контексту се говори о људској судбини која се
непрестано понавља, што доводи до закључка да је људска егзистенција
увек и свуда иста, без обзира на прилике које је окружују (Nedić 1972:
170). Чак и у обећаној земљи, Стеван се осећа нелагодно, као да се налази
у врту који гори, а уређеност, просперитет и мир америчког друштва су
заводљиви, али крхки, несигурни и привидни ентитети (Petrović 2013:
233) који постоје само да би истакли општу нестабилност која постаје
особеност послератног друштва.

4. 2 Жанровски домет(и)
Напослетку, бахтиновски принцип полифоније и разиграност коју у
текст уносе многобројни споредни ликови, утиче и на жанровску одредницу Дана шестог. Због тога је ово роман са снажним примесама дневничког записа, не само због датирања догађаја у тексту, већ и зато што се
у неколико наврата помиње да Стеван записује своје доживљаје у дневник (Petrović 1977: 325, 377), а помиње се и ратни дневник морнара Блажа
Јуричића (Petrović 1977: 325–334). Када се овоме дода чињеница да и протагониста романа Са силама немерљивим, Стеванов отац Ирац, говори о
писању дневника, па чак и романа, јасно је зашто се чини да је овај наслов
можда првобитно и замишљен као дневник, с обзиром на количину
аутобиографских детаља у њему (Vuković 1982: 656). Ипак, дневничка
форма потиснута је у други план и стопила се са приповедачевим говором, а од дневника остаје само датирање и бележење интимних импресија, али како су оне исприповедане у трећем лицу, а не у исповедном
10 У свету замућеном неурозом и ратном хистеријом, неопходно је успоставити нови
„координатни систем постојања, мишљења и деловања”, а сви писци, укључујући и
Петровића, на уму имају само једну мисао коју Михајло Пантић прецизно описује
индикативном синтагмом „императив novuma” (Pantić 1999: 292–293). Тежња да своје
искуство ставе у нове границе и пронађу нови смисао у хаосу послератног света је
заправо оно што приближава све послератне писце у једну заједничку категорију,
премда свако од њих тражи свој специфичан израз и novum унутар општег и заједничког novuma. Код Милоша Црњанског се тај novum види у приступу традицији,
послератном свету и искуству, код Станислава Кракова у полифонији Крила, код
Драгише Васића у допуњујућем односу ликова Црвених магли и шареноликости приповедака, код Душана Васиљева у ламенту повратника из рата, код Исидоре Секулић
приметан повратак предратном и ратном времену, али са поетичким, формалним
и тематским измештањем у збирци Из прошлости, док је код Петровића у питању
кулминација свих ранијих тематских оквира које спаја у свом капиталном роману,
те физички одлазак на нови континент.
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првом, јасно је да се не ради о дневнику, већ, сећању, односно роману
(Dedinac 1977: 620). Облик дневника тако се намеће искључиво као
оквир за нарацију и средство описивања догађаја које Петровић тематизује, док праћење свести других јунака, а не само протагонисте, доказује
да није у питању дневник у класичном смислу, па чак ни у оном који се
представља у Дневнику о Чарнојевићу. Дневничка форма јесте битан део
наратива, али не и пресудан, те се не говори о дневнику као примарној
жанровској одредници, баш услед засебних свести споредних јунака,
полифоничности, и чињенице да Стеван није једини фокализатор и
чинилац радње. Поред ових обележја, Дан шести манифестује и карактеристике историјског романа (премда је историја само оквир за личну
драму појединца), романа тока свести (посебно у поглављу „Стеванова
’мисао у олуји’ када је добила свој смисао и свој облик”), породичне хронике (нарочито ако се чита заједно са романом Са силама немерљивим),
путописа (многи пасажи дати су скоро у облику путописа, форме у којој
је Петровић имао великог успеха), па чак и романсиране аутобиографије
(Vuković 1982: 657; Vučković 1972: 148, 158, 167, 172; Deretić 1981: 281; Mićić
2007: 198–200; Nedić 1972: 113, 132; Opačić Nikolić 1998: 34–35; Petrović
2013: 186). Све ове жанровске одреднице доказују ауторово широко
схватање књижевности и наводе на закључак да је Дан шести од свих
његових дела најближи идеји тоталног романа који повезује „мит, науку
и искуство језичког експеримента” (Petrović 2013: 262).

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
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Други део Дана шестог је написан пошто је Петровић отишао у
САД и помирио се са чињеницом да његов оригинални рукопис неће
бити публикован. У писму Дединцу из децембра 1936, он говори да је
прва верзија рукописа – тада и даље под насловом Осам недеља – тек
„увод у један други роман који [је] сада отпочео. Један без другог се
неће моћи замислити, и други је директни психолошки наставак оног
првог” (Popović 2009: 166), толико да поједини истраживачи и даље не
могу прецизно рећи да ли су у питању „два романа или један роман из
два дела” (Vuković 1982: 626). Како се у њему албанско искуство третира
као евокација прошлости, тај други део може се читати и као додатак,
наставак, или пак антипод првом, али свакако се ради о засебној и
издвојеној целини, иако њоме фигурирају јунаци познати из првог дела.
Смештајући радњу у Америку 1938. године, Петровић прави отклон од
својих примарних тема, али и даље формира снажне везе са њима – и
другим делом романа доминира личност, свест и фокализација Стевана
Папа-Катића, као и остали споредни ликови, тематски опсеци, атмосфера, филозофија, посматрање живота и осећај света. Но, и поред тих
очигледних веза, јасно је да између два сегмента постоје значајне разлике
које утичу на читање америчких епизода, али и дела као целине. Разилажења која настају услед времена које пролази између писања два дела, као
и то што је стваралачки процес потоњег сегмента под утицајем проблема
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са публикацијом првог, утичу на рецепцију другог дела Дана шестог и
оштре критике које истичу просечност текста, једнообразност гласова
јунака, једноличност стилског поступка, поједностављивање ауторских
намера, погрешно усмерену експерименталност и општу неусклађеност
два дела романа (Vuković 1982: 660; Deretić 1981: 278; Palavestra 2012: 301),
што се може објаснити различитим контекстима у којима су писани, те
је и приређивачу Марку Ристићу било изазовно ускладити и изједначити тон и поступак два дела (Ristić 1977: 637). Упркос оваквим оценама,
завршни део Дана шестог има своју вредност: као рекапитулација целог
Петровићевог опуса, текст у ком он предосећа сопствену смрт и као
покретач новог еволутивног процеса у поратном свету.
Иако рецепција романа није била увек позитивна, он је махом добро
примљен код критике, читалаца и истраживача који му се детаљно посвећују, мада је изостала рецепција у тренутку штампања: роман је игнорисан у разматрањима за награде, критичари о њему не пишу, а читалаштво га игнорише на уштрб наслова као што су Африка и Људи говоре.
Опус овог аутора и даље је недовољно истражен – његов израз је комплексан и слојевит, те Петровић „још увек припада оним тешко проходним, готово херметичним ауторима” (Stojanović Pantović 2012: 9) – а чини
се да је баш ово дело истовремено и најзначајније и најмање истражено у
том опусу. Оно га кулминира на тематски, мотивски, стилски, поетички,
филозофски, композициони и наратолошки начин – у питању су проширење „основног обликовног принципа” и „Растков стваралачки алгоритам” (Pantić 1999: 295ф1) – и стога представља његов врхунац, крајњи
стваралачки домет и дело које концентрише све најбитније особине овог
аутора. Уз то, ово је један од најквалитетнијих романа српске међуратне
књижевности, али и ван тог оквира: он има истакнуто место у развоју
модерног романа новог века, и расте у један од наших најбољих романа
о Првом светском рату и, нарочито, о албанској голготи (Vučković 2013:
221; Gligorić 1972: 398; Petrović 2013: 163). Упркос наведеним мањкавостима, роман је не само афирмација квалитета стваралачког рада самог
аутора, већ и афирмација тријумфа живота над смрћу, и текст који је
аутору помогао да пређе преко бремена искуства и терета које је албанска
голгота оставила на њега. Петровић баштини традицију аутора које је
обрађивао у текстовима у Времену, понајвише Џејмса Џојса и Лава Николајевича Толстоја, те је Дан шести на пола пута између Рата и мира и
Уликса, односно епопеје и романа тока свести (Vučković 1972: 156). Уз то,
аутор се наслања на актуелну продукцију и своје савременике са којима
заједно уноси новине у нашу поратну књижевност, доводећи не само до
појаве модернизма, него и до једног новог израза који је једини могућ
након четири године разарања. Највише компаративних веза може се
образовати са Милошем Црњанским, али и између овог дела и прозе коју
стварају Драгиша Васић, Станислав Краков, Душан Матић, Александар Вучо, Синиша Кордић и Емил С. Петровић, било да се ради о сличним темама и мотивима, приступу нарацији или обиму дела (Vučković
2011: 56−57, 65−66; Deretić 1981: 331; Opačić 2015: 275; Pantić 1999: 221).
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На крају, евидентно је да је Дан шести на више нивоа атипична појава
наше књижевности, али и необичан завршетак стваралачког процеса
Растка Петровића, но судбина на коју су и аутор и дело осуђени не
значи да су садржај који је у делу представљен, емоције које он буди и
сећања која евоцира мањег квалитета од свих етаблираних и прихваћених наслова који тематизују Први светски рат. Штавише, дистанца
која настаје између времена одигравања догађаја, списатељског процеса и саме публикације додаје дозу мистичности и необичности овом
монументалном делу и чини га додатно важним у корпусу дела која описују искушења обичног народа у тренуцима највећих историјских разарања и интимних преиспитивања.
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Dragan B. Babić

THE THEMATIZATION OF THE FIRST WORLD WAR
IN THE NOVEL DAN ŠESTI BY RASTKO PETROVIĆ:
DEHUMANIZATION, POLYPHONY AND THEMATIC AND
GENRE VERSATISLITY
Summary
Just like Stanislav Krakov, Dušan Vasiljev, Dragiša Vasić and Miloš Crnjanski, Rastko Petrović took an active part in the First World War and, even though he was nowhere close to the
battlefront, he retreated across the Albanian mountains during the winter of 1915/1916, coming
very close to death on a number of occasions. Determined to reach freedom, he goes abroad
after the retreat and continues his life as a civilian, never returning to war. This does not mean
his war experience has left no trace on his psyche, his understanding of himself and the value
of human life – on the contrary, even though experience of war does not have a primary place
in his work, Petrović was haunted by the images he saw during the Albanian retreat for the rest
of his life, and he never gave up on introducing them into his writing. This is why the echoes
of war and the world after the armistice can be seen in his first pieces of writing, the novel
Burleska gospodina Peruna boga groma and his collection of poems Otkrovenje, only to become
stronger in his epic poem “Veliki drug” and novel Sa silama nemerljivim, culminating in his
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masterpiece, the novel Dan šesti (partially translated into English as The Sixth Day). However, it
has taken almost half a century for his memories of Albania to reach readers through that last
novel, while the publication of that manuscript was intriguing and paradigmatic of the time
between the two World Wars and the culture of censorship of certain authors. Dan šesti proves
the quality of Petrović’s writing, but also provides the opportunity to cast a new view on war
disasters, a view that is different from most works that thematize this event, simultaneously
showcasing the personal drama of an individual, the collective tragedy of an entire nation, the
process of dehumanization of men in war, as well as an existential tale about surviving the
worst conditions, which is why all these aspects of the novel are the focus of this paper.
Keywords: Rastko Petrović, Dan šesti, First World War, dehumanization, polyphony
Примљен: 20. мај 2019. године
Прихваћен: 17. новембар 2019. године
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МЕДИЈ РАДИЈА У ФУНКЦИЈИ АФИРМАЦИЈЕ
МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ2
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Марија М. Ћирић1
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Одсек за музичку уметност
Катедра за музику у медијима

Циљ истраживања је сагледавање могућности популарисања
музичке уметности у пољу радија. У том смислу, коришћени су
метод анализе и историјски метод. Анализирани су чиниоци сложене структуре коју претпоставља релација радија и музике, те
улога музике (односно, музичке уметности) у контекстима овог
медија. Сагледани су историјски аспекти пласирања музике на
радију, потом су начињена поређења музичких поступака локалних фреквенција и јавног сервиса, разматрани су проблеми и
опције афирмације музике на радију – при чему је акценат на српском културалном простору. Резултати истраживања указују на
значајне промене које су се, у складу са глобалним техничко-технолошким напретком, догодиле у погледу рецепције овог медија.
Давно је, знамо, прошло време када су радијски програми били
водећи медијски брендови. Имајући, ипак, у виду и његовe новe
медијскe форме, можемо да закључимо да радио и даље поседује
потенцијале за обављање важног задатка: стимулисања потребе
за музичком уметношћу, односно активирања вредних културалнo-образовних модела.
Кључне речи: радио, музика, медиј, уметност, афирмација/
пласирање/популарисање, програм

УВОД
Потреба за истраживањем релација музике и медија, те улоге медија
у афирмацији музичке уметности подстакла нас је да се окренемо медију
звука, радију. Наведено питање посебно добија на значају у актуелном
тренутку, у коме доминира екранска култура, односно, визуелни медији
окупирани информативним или забавним/комерцијалним структурама
– док су уметнички садржаји у другом плану. Давно је, знамо, прошло
време када су радијски програми били водећи медијски брендови (и
када је радио-пријемник стајао на почасном месту у кући). Имајући,
ипак, у виду и његове нове медијске форме (попут Интернета), сигурни
смо да радио и даље поседује потенцијале за обављање важног задатка:
1 marija.ciric@filum.kg.ac.rs , mariamciric@gmail.com
2 Рад је написан у оквиру пројекта Брендови у књижевности, језику и култури (Пројекат ФИЛ-1819), из циклуса пројеката Језик, књижевност, култура данас Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
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стимулисања потребе за музичком уметношћу, активирања вредних
културално-образовних модела. У том циљу, текст разматра опште
оквире популарисања музичке уметности у контексту радија (са акцентом на домаћем медијском простору), указујући истовремено на могуће
моделе пласирања музике путем овог медија.

1. МУЗИКА И РАДИО
Музика је битно изражајно средство радија. Штавише, можемо констатовати да се на неким радио-станицама и не може чути ништа друго
осим музике. Постоје, наравно, различити профили, па тако функционишу радио-станице чије су програмске шеме дефинисане подједнаком
заступљеношћу вербалних и музичких садржаја. Чак и оне фреквенције
на којима преовладава говорни аспект, подразумевају велики проценат музике у оквиру емисија, квизова, драмских структура (џинглови,
шпице, пратећа музика и слично). Теоретичари радија Мартин Шинглер
и Синди Виринга (Martin Shingler, Cindy Wieringa) за музику на радију
кажу да је ту „ради себе саме, одабира се и емитује из студија и преноси директно у наше домове, возила и на радна места” (Šingler i Viringa
2000: 122), желећи да подвуку учешће музике у медију радија. Другим
речима, „радио је основно средство за њено ширење и уношење у наше
животе” (Šingler i Viringa 2000: 123). Шинглер и Виринга, штавише, кажу
да „највећи део музике коју слушамо у току нашег живота вероватно
долази са радија” (Šingler i Viringa 2000: 123), мада таква квалификација
на први поглед звучи претерано. Ови аутори, заправо, желе да укажу
на уплив радија током времена проведеног у путовању, односно, у саобраћају – у преовлађујућим друштвеним околностима Запада – где се
концепт одласка на посао и даље знатно разликује од српских/регионалних контекста3.
Веза музике и радија лежи и у одсуству визуелних додатака музици,
што је чини утолико погоднијом за емитовање на овом медију: радио не
поседује (сликовне) елементе који би могли да одвуку пажњу слушаоца са
слушања музике. Предност радија јесте моћ да нам „затвори очи” и усмери
пажњу на исход, а не на сам чин извођења музике, што увећава њену елементарну моћ која се превасходно повезује са побуђивањем емоција (Ćirić
2014: 54–56)4. То је разлог што је музика кључни моменат привлачења
аудиторијума: знамо да се у случају суочавања извесне радио-станице са
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3 Наиме, средишта компанија су углавном ситуирана у центрима градова, док су стам��
бена насеља на њиховој периферији или чак у местима која у непосредној близини.
То значи да просечан запослени проведе у свом аутомобилу или у јавном превозу
немали број сати током радне недеље. Радио је чест „сапутник” током времена
проведеног у путовању јер не нуди само забаву, него и сервисне информације.
4 Такво разумевање дејстава музике има корене у традиционалним поимањима чула
вида и слуха, која су оличена у дуго одржаваним односима и хијерархијама: „Моћ
овог модела потиче из богатог историјског наслеђа везаног за звук и нарочито
музику као непосредног проводника до емоционалне реакције, а вид као рационалну контролу таквих интуитивних процеса” (Ćirić 2014: 56).
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проблемом недовољне слушаности, најпре начине преиспитивања која
се тичу музике (праве се, на пример, музички заокрети у програмској
политици дате станице). Чињеница је да су различите друштвене групе
– класне, старосне, расне, родне – склоније појединим врстама музике.
Наш циљ је сагледавање могућности радија у популарисању музичке
уметности, без обзира на поделе слушалачке публике, због чега је неопходно потражити адекватне модусе слушања и презентације које музичку
уметност чине прихватљивом свима. Неке одговоре можда најпре можемо
добити уколико се окренемо статусу (уметничке) музике током историје
овог медија. С тим у вези треба подвући да је теоријских написа о естетици радија релативно мало (у поређењу са естетиком филма и телевизије, рецимо), а као „пракса углавном се подучава у професионалном контексту као припрема за новинарство” (Prajs 2011: 505). Улога музике у овом
медију још је скромније разматрана. Музиколошкиња и теоретичарка
медија Снежана Николајевић такву ситуацију опажа као нелогичну, нарочито „ако се узме у обзир да је већ од самих почетака, формирања, стасавања и деловања радија и телевизије […] било очигледно да ће од свих
дисциплина које су ставили под своје окриље музика бити најприсутнија
у њиховом програму – и по квантитету у укупном учинку и по обиљу различитих облика” (Nikolajević 2008: 27). Управо стога, сматрамо суштинским (поновно) откривање радија – недовољно искоришћеног медијског
бренда – као поља пласирања музичке уметности.

2. ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ АФИРМИСАЊА МУЗИКЕ НА
РАДИЈУ
Питање „очинства” радија до данас стоји неразјашњено. Иако се
у том смислу најчешће појављује име Гуљелма Марконија (Guglielmo
Marconi), много је аргумената који говоре у прилог томе да је поменути
научник заправо био вешт компилатор и једнако спретан пословни
човек, да његов патент „није садржао у себи никакав проналазак који
није био већ обухваћен код Лоџа, Тесле или Стоуна” (Јоkić 2004b: 133).
Музика је присутна већ у иницијалним корацима овог медија (Ćirić 2005:
61–73). Уколико као први пренос узмемо 13. јануар 1910. (мада претендената на ту позицију има неколико), срешћемо се са – уметничком музиком. Директно из њујоршког Метрополитена зачула се арија Каварадосија из опере Кавалерија рустикана (Cavalleria rusticana) Пјетра Маскањија (Pietro Mascagni). Изводио ју је Енрико Карузо (Enrico Caruso).
Један од раних примера интернационалних радијских емитовања такође
се односио на музику. Славна примадона Нели Мелба (Nellie Melba)
запевала је 15. јуна 1920. пред микрофонима британске радио-станице
„Маркони” песмицу „Доме, слатки доме” („Home sweet home”), која се,
мада уз техничке сметње, зачула широм Европе (Simić Mitrović 1988: 13).
И домаћи почеци радијских емитовања говоре слично.
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Краљевина Србија је приступила Лондонској конвенцији о радио-телеграфском саобраћају 5. јула 1912, али је на први осмишљен радијски
програм чекала до 1924. Подаци о томе шта је 19. септембра наведене
године било емитовано из Кнез Михаилове 42 у Београду, где се налазила „Телеграфска компанија без жица”, сасвим су прецизни. Првакиња
Београдске опере Ксенија Роговска (супруга Стевана Христића), уз клавирску пратњу диригента Ивана Брезовшека, певала је арију из Пучинијеве Тоске. Потом су се са радио-таласа чули тенор Живојин Томић
(уз клавирску Стевана Христића), пијаниста Гочевац, виолиниста Карел
Холуб – извођена су дела Христића, Менделсона (Felix Mendelssohn),
Шопена (Frédérics Chopin), Сука (Josef Suk)5.
Слично се догодило неколико година касније, 1929, када је, после прекида рада, поново успостављен – овога пута редован – радијски програм6.
Пробно емитовање одржано је 18. марта: поред извештаја о водостању, за
слушаоце је пробрани репертоар свирао новооформљени Радио-квартет
(„Баркарола” Чајковског / Пётр Ильи́ч Чайко́вский, „Фантазија” на теме
из Пучинијеве Тоске, две соло песме Рихарда Штрауса / Richard Strauss,
„Успаванка” у ф-молу Рахмањинова / Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов,
валцер из оперете Стамболска ружа / Die Rose von Stambul Леа Фала / Leo
Fall). Шест дана по пробним емитовањима, свечано је промовисан рад
Радио Београда: У првом плану је музика: народну химну изводи Дувачки
оркестар Краљевског народног позоришта, „хармонијум звона”, Хор Академског певачког друштва Обилић и диригент Ловро Матачић; следи
оркестарска свита из Југословенског балета Стевана Христића, где оркестром Опере диригује сам композитор; одломци из опере Зулумћар Петра
Крстића са солистима Златом Ђунђенац и Миланом Пихлером, мушким
хором и оркестром Опере и диригентом Брезовшеком; свита из балета
Лицитарско срце Крешимира Барановића, коју је извео оркестар Опере
под управом аутора (Simić Mitrović 1988: 14–15)7.
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5 Конкретно, Живојин Томић и Стеван Христић интерпретирали су Христићеву соло
песму „Бехар” и завршну арију Каварадосија из Пучинијеве Тоске; Карел Холуб је
уз клавирску пратњу своје супруге извео други став Менделсоновог Виолинског
концерта и Сукову „Песму љубави”; Гочевац је свирао Шопенову Етиду ф-мол
Музика, додуше, овом приликом није била сама. Придружила јој се драма. Највећа
глумачка звезда тог доба, Витомир Циле Богић изговорио је „Тираду о пољупцу”
из Ростановог (Edmond Rostand) Сирана де Бержерака (Cyrano de Bergerac), затим и
Дучићев Дубровачки мадригал (Јоkić 2004b: 51–52).
6 Програм је емитован уторком, четвртком и суботом између 18.45 и 19.45. Рад новооснованог радија забрањен је недуго по оснивању због емитовања непожељних, политичких садржаја. Десило се то по одлуци Министарства поште и телеграфа, 1. јула
1926. (Јоkić 2004b: 59–62).
7 У свечани (музички) програм поново се умешала драма, прецизније, драматизација
народне песме Ђакон Стефан и два анђела, коју су за радио извођење приредили
Винко Витезица и Густав Браун. Редитељ и теоретичар радија Мирослав Јокић у
првим корацима српског радија уочава и увођење музике као елемента драмске
игре. Говорећи о музици прве српске радио-драме, Јокић још наводи: „Драматуршким (редитељским) поступком одређено је да акценти драмских расположења у
глумачкој игри и драмској радњи буду подржани музиком која је извођена [претпостављамо, импровизована], на виолончелу” (Јоkić 2004b: 83–86, 90).
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8 Даринка Симић Митровић (1937–2015), композиторка, дугогодишња директорка
Музичке продукције (РТС), главна уредница музичких програма Радио Београда.
9 Неки од ансамбала основани су у међуратном периоду: Народни оркестар – 1935,
Симфонијски оркестар – 1937. и Хор – 1939. (в. Radio-televizija Srbije. Muzička
produkcija).
10 Статус уметника радиофоније данас је практично изједначен са статусом композитора (в. Ćirić 2008: 88).
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Даринка Симић Митровић8, пионир у теоретизацији позиције
музике у медију радија у Србији, подвлачи да су још први уредници
програмских шема српског националног радија опажали значај музике
и у том циљу формирали стални музички састав, Радио-квартет (виолина, виолончело, контрабас и клавир), који је „попуњавао лавовски део
тадашњег радио-програма и одмах […] показао да никако нема намеру да
се ограничи само на салонски репертоар” (Simić Mitrović 1988: 17). Музичари су тумачили све сложенија дела, што говори у развоју извођаштва
(и посредно, о унапређењу музичког школства). Музичка управа Радио
Београда помагала је домаће стваралаштво. У међуратном периоду организован је циклус радијских емисија под насловом „Вечери савремених
београдских композитора”. Овај циклус је имао за циљ представљање
младих талентованих стваралаца. На трећој вечери, на пример, јануара
1934, презентована су дела Јосипа Славенског, Михаила Вукдраговића,
Миленка Живковића и Драгутина Чолића (Simić Mitrović 1988: 24).
Указивала се потреба за формирањем нових извођачких тела – јер је
радио донео неслућен број нових слушалаца. Оснивани су ансамбли при
Радио Београду9, да би, по окончању Другог светског рада, била образована Музичка продукција (затим и Продукција грамофонских плоча),
у чијем саставу данас функционишу Симфонијски оркестар, Хор, Дечји
хор, Колибри – хор најмлађих, Big Band – џез оркестар, Народни оркестар и Народни ансамбл. Музичка продукција, носилац пласирања
музичке уметности постоји најпре као Музичко одељење, да би у оквиру
истог сектора 1957. била основана под садашњим именом; статус радне
јединице добија 1963. То је самостална јединица у оквиру Радио Београда која има обавезу да својом делатношћу обезбеђује и потребе Телевизије и ПГП-а (Маričić 1999: 75). На овом месту желимо да споменемо
и деловање Драмског програма Радио Београда, чији су пројекти, баш
као и снимци Музичке продукције, емитовани на свим фреквенцијама
Радио Београда. Радиофонијска дела, добро је познато, функционишу и
у смислу музичке едукације; обезбеђују развијање критеријума и неговање музичког укуса, нарочито у пољу експерименталне радиофонијске
форме (коју налазимо и под називима радио-музика, ars acoustica, sound
art)10, односно савремених уметничких пракси које су недовољно или
неадекватно медијски презентоване. Савремена уметничка музика,
показало се много пута, незаменљив је конструкт радиофонијских композиција: оне извесно могу да утичу на проширивање музичког вокабулара слушалаца и да укажу на вредности нових тенденција музичке
уметности које су на овај начин ефикасније усвојене него што би то било
у случају „чисте” музике (Ćirić 2012: 202).
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3. МУЗИКА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ РАДИЈУ У
СРБИЈИ
Већ у првим корацима радија, важан удео у подстицању развоја
музичке културе и њеном популарисању имали су директни преноси
оперских представа и концерата. У Србији су, на пример, између два
Светска рата, путем радио-дифузије преношени догађаји са домаће
музичке сцене, али и они који су стизали из иностранства11. Реч је о
пракси која и данас функционише као оперативна у контексту радијских
фреквенција РТС-а (велику слушаност, на пример, имају директни
преноси из њујоршког Метрополитена на таласима Радио Београда 2
и Радио Београда 312). Радио, особито национални радио, добија улогу
својеврсног мецене, „произвођача, позајмљивача, издавача, дискотекара [односно, фонотекара], преписивача партитура; радио проналази
и изводи старе и изгубљене музичке партитуре, открива и представља
нове таленте, поручује и откупљује композиције које коментарише или о
којима дискутује” (Baronijan 2007: 60).
Музичке стратегије радија углавном су разматране на примерима
националног радија (у случају српског медијског простора, на моделу
Радио Београда у оквиру РТС). Тако се превиђа велики, чак преовлађујући
број фреквенција које се односе на локални радио, било да мислимо на
локалне радио-станице у престоници или у другим градовима, што је
погрешно: занемарени су битни потенцијали у афирмацији музичке
уметности. Локална радио-дифузија, као „целовит информацијско-комуникацијски систем са локалног и за локално подручје” поседује предност, „отвореност за проток информација и комуницирање у бројним
правцима” (Nikolić 2007: 73). Мирјана Николић, теоретичарка радијске
продукције, износи податке о оснивању првих локалних радио-станица
у Србији и открива нам да се то догодило још за време трајања Другог
светског рата, 20. децембра 1944. у Зајечару; шест година касније уследило је оснивање Радио Ниша, да би се на трећу станицу, Радио Светозарево, чекало још дванаест година (Nikolić 2007: 74). Мирјана Николић
опажа доминантну улогу музике у програмима (локалних) радија, која
је неретко разлог везивања слушалаца за одређену локалну фреквенцију (или, супротно, на промену радијског програма). Истовремено, она
наглашава да није ретка ситуација да је реч о садржајима ниског естетског нивоа, што је резултат настојања да буде привучена пажња што
обимније публике. Притом је питање емитовања музике предмет којим
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11 У недостатку звучних записа у првим даним радија у Србији, музички програм био
је упућен и на директне преносе концерата и опера; само током 1929. било је седам
директних преноса из иностранства, углавном из Беча и из Прага (Simić Mitrović
1976а: 73).
12 Пракса преношења концерата, нарочито оних из иностранства, увек је побуђивала
велико интересовање слушалаца. Из историје радија знамо да су директни музички
преноси заправо претходили настанку овог медија, а преношени су путем телефона.
Први такав догађај збио се у ноћи између 28. и 29. јануара 1895, на релацији Београд–
Ниш (Јоkić 2004а: 75).
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се углавном баве оснивачи или власници станице а „проблем настаје
у ситуацији када су то људи малих знања и скромног образовања у
области коју конципирају” (Nikolić 2007: 83). По мишљењу теоретичарке
радија Марије Каран, музичком концепцијом се утиче на аудиторијум
и/или одговара на његове потребе – то се чини плански и са намером, а
радијске плеј-листе (playlist) су „једно од најефикаснијих средстава утицаја тог медија […] и представљају најважнији облик радио-брендирања,
познатог и као ’профилисање’ (imaging) што се односи на јединствени
звучни идентитет сваке радио-станице” (Кaran 2016: 261).
Сигуран „рецепт” за подизање квалитета музичких програма
најбројнијих, локалних радио станица не постоји, али увек можемо да
покушамо да користимо моделе који су се показали као успешни. Локалне
радио-станице немају средства која поседује национални радио (систем
претплате и слично), али могу да преузму неке од његових финансијски
мање захтевних стратегија. У том смислу, пресудна је стручност музичког кадра и начин презентације уметничке музике – изговорена реч.
Угађање укусу публике постојало је увек. И у време када је Радио Београд
био једина радио станица у Србији имамо податке о таквој програмској
политици (Simić Mitrović 1976б: 148). Даринка Симић Митровић још средином седамдесетих година прошлог века године констатује да радијске
програме треба обликовати имајући у виду захтеве најбројније публике,
„што значи нудити квалитетне програме, али оне који садржајем неће
превазилазити могућности слушалаца у тој мери која би за последицу
имала њихово потпуно одбијање и окретање мање амбициозним програмима” (Simić Mitrović 1976б: 149). Она сугерише да се треба држати принципа који претпоставља да аудиторијум не може да заволи оно што нема
прилику да упозна13, те да би најефикасније било понудити пробрани
избор свих музичких стилова, уз присуство ангажованог коментара где
год је то потребно, чиме ће бити обезбеђено природније прихватање од
стране слушалаца. О афирмисању уметничке музике Даринка Симић
Митровић је говорила и у другим својим текстовима (Simić Mitrović
1976а; Simić Mitrović 1988; Simić Mitrović 2015). Ауторка сматра да се кључ
ефикасног пласмана музичке уметности налази у добро осмишљеним
коментарима датим уз музику. Њена препорука је да објашњења буду
мање уско стручна, а више литерарно богата, проткана, кад год је могуће,
анегдотским детаљима (јер они на непосредан начин уводе слушаоца у
контекст у коме је настало или је изведено дато дело). Даринка Симић
13 O томе сведочи пример филмске музике. Наиме, слушаоци који су супротстављени
свему што се односи на „класичну” музику, а да заправо не поседују јасну представу о
томе шта овај појам подразумева, немају проблем са слушањем филмске музике, која
је и сама у великом проценту „класична”, било да је преузета из архиве или наменски
компонована. Штавише, чућемо их како хвале њене квалитет, чак набављају носаче
звука са одабраним soundtrack-овима. Експлицитне примере томе налазимо, рецимо,
у филмовима Апокалипса данас (Apokalypse Now), редитељ Френсис Форд Копола
(Francis Ford Coppola), 1979; 2001: Одисеја у свемиру (2001: A Space Odyssey), редитељ
Стенли Кјубрик (Stanley Kubrick), 1968; Елвира Медиган (Elvira Madigan), редитељ Бо
Видерберг (Bo Widerberg), 1967, и слично.
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Митровић иде и даље и предлаже проналажење још атрактивнијих
форми презентације оличених у квизовима, наградама (у виду ЦД-а,
ДВД-ја, књига, улазница за концерте), и слично.
Чак и данас, у ери Интернета и глобалне доступности непрегледног
броја различитих (медијских) материјала, постоје домени у којима радио
поседује ексклузивност: презентовање снимака уметничке музике које
слушаоци не би могли да чују на неком другом месту. То, опет, није
привилегија локалних фреквенција, већ јавних сервиса (националног радија). Реч је о звучним записима начињеним у оквиру музичких продукција радијских кућа који потом, путем стриктних правила
међународне размене, бивају дистрибуирани на интернационалном
плану. Организација програма јавног сервиса, чији је удео у промоцији
музичке уметности примаран, изузетно је сложен захват. Његово обликовање, по правилу, захтева брижљив и поступан развој. У контексту
српске медијске сцене, где је јавни сервис постављан превасходно по
британском узору, такви процеси трајали су деценијама. Речју, до 1958.
Радио Београд функционисао је као један програм, да би му се тада придружиле прве форме потоњег Другог програма – који ће коначно бити
обликован и свакодневно емитован од 1963. године (Bulatović 1979: 43).
Две године касније, основан је и Трећи програм.
Музика која се на Радио Београду емитује (и о којој се говори) јесте
одраз програмске оријентације дате фреквенције. Први програм (Радио
Београд 1) намењен је најширој публици и информативног је карактера
(чак и када је реч о уметничком музици, о чему, на пример, сведочи концепт емисије Сусретања); базиран је на најопштијим друштвеним интересима. Задатак Другог програма (Радио Београд 2) јесте да афирмише
културу, уметност и науку. Трећи програм (Радио Београд 3) сматран је
елитним јер је намењен релативно уском кругу слушалаца, окренутом
превасходно савременој уметности, култури, науци и теоријској мисли14.
Овај програм показује отвореност за најразличитије истраживачке
подухвате и уметничке експерименте (укључујући и музичке), одбија
идеолошку усмереност, јер „Музичка редакција Трећег програма врши
не само селекцију дела и извођача за емитовање ’трећепрограмским
критеријумом’, већ доводи разна дела у нове односе” (Trenković 1976: 84),
што је тенденција задржана до данас. Програм Београд 202 (појавио се у
лето 1969), има физиономију градског радија са израженом музичко-забавном функцијом и обиљем сервисних информација. То је, истичемо,
највише копирани радијски модел на просторима бивше Југославије.
Неупоредиво најслушанија емисија уметничке музике, рецимо, долазила
је управо са Београда 202: Драгстор озбиљне музике Дејана Ђуровића,
био је један од изразитијих брендова наведене фреквенције. Стереорама
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14 Радио Београд 3 најнепосреднији је одраз Би-Би-Сијевог Трећег програма, осно��
ваног 1946, намењеном мањинском селу слушалаца – поштоваоцима уметничке
музике, књижевности, драме. Британски национални радио види у њему интересе
културе који могу да имају далекосежније користи иако је слушаност мала и износи
тек неколико процената (Šingler i Viringa 2000: 35–36).
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4. ПЕРСПЕКТИВЕ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У ПРОСТОРИМА
РАДИЈА
Уметничка музика, сигурно је, не може себи да дозволи пасивност.
Она као и други, популарнији музички обрасци, мора да тражи пут до
слушалаца: инсистирање на сопственом елитном статусу јесте и разлог
њене изолованости и готово нестајања са српских културалних простора. У том смислу, примећујемо да се поглед на питање популарисања
уметничке музике релативно мало мењао током последњих деценија,
а недовољна комуникативност овог музичког домена једнако је актуелна. Од тренутка успостављања и превладавања глобалне електронске мреже, Интернета, релативно слична је и позиција радија. Да ли то
значи да радио и музичка уметност треба да крену у заједничке потраге
за новим пољима и стратегијама? Које поступке применити?
Враћање ингеренција музичким уредницима свакако је међу битним
факторима, тим пре што овај профил музичара у медијима губи своје
место у програмима локалних, односно, комерцијалних фреквенција
(изузетак су јавни сервиси где се присуство музичких уредника још увек
не доводи у питање). У директној вези са тим је и нестајање некадашње
функције радија. Другим речима, „ригидним уређивањем маргинализована је улога музичког уредника, а радио престаје да буде хумани медиј
који комуницира са аудиторијумом, те осећа пулс публике у сваком тренутку и на то адекватно реагује” (Каran 2015: 336). Предност се све више
даје технолошким преимућствима датог медија, све чешће такве задатке
преузима технички сектор (дизајнери звука, најпре), који „контролишу
софтвере, који одабирају нумере из музичке базе података, која је формирана у односу на одређену циљну групу и реализована на основу истраживања музичких афинитета те циљне групе” (Karan 2015: 343).
Постоји, наравно, дилема. Како успоставити контакт са слушаоцима? Да ли изабрати музику коју предлаже већина, под условом да
уопште знамо шта је то што се тражи? Морамо, наиме, да изразимо сумњу
у истинско познавање жеља слушалачког круга јер су за то неопходна
темељна и континуирана истраживања. Опет, публика је уобичајено
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(основана 1983) првобитно емитована викендом и намењена популарисању уметничке музике у најширем значењу (будући да подразумева и
„прелазне” врсте, попут, џеза, „музике света” и сл.). Овај, некада носећи
промотер музике, крајем 2015, као ноћни програм, прелази на фреквенцију Радио Београда 3, чиме Стереорама бива у потпуности маргинализована, што указује на озбиљност ситуације, тим пре што је реч о медијским просторима чије је финансирање регулисано законским нормама15.

15 О занемаривању неговања и чувања домаће музичке баштине, о нестајању документације у виду извештаја о раду, музичких кошуљица, пропратних текстова вредних
пројеката, јер, „неко је одлучио да је чување тих материјала непотребан баласт”, у
контексту нових пракси Радио Београда сведочи Даринка Симић Митровић у свом
последњем научном раду, „Quo vadis musica?” (Simić Mitrović 2015: 67).
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најсклонија ономе што јој је већ познато. Управо ту се крију дубље опасности такозваног диктата већине. Реч је о опасности од „идеолошког
усмеравања, естетског деформирања, етичког распуштања, опасност
која није јасно уочљива, али је већ и далекосежнија” (Кristl 1976: 45), тим
пре што се музика, као и језик, упија и савладава у доба детињства и
младости, па није тешко предвидети будући културални домет генерација васпитаваних на минорним садржајима. Наведена предвиђања,
изречена пре више од четири деценије, била су, на жалост, тачна: сведоци смо застрашујуће ниског културалног, естетског и етичког нивоа
највећег процента (српског) становништва.
Неопходна је стога и медијска писменост, како пошиљаоца медијске
поруке – музике, тако и примаоца, при чему прва има моћ да утиче на
потоњу, што треба имати у виду код формирања музичких структура.
Јер, не одвијају се све медијске комуникације у корист цивилизацијског
напретка, већина је усмерена ка профиту: програмирају нас „да верујемо
да наше потребе долазе од нас самих и да ми медије користимо само
за задовољење тих потреба” (Poter 2011: 96). Медијска писменост претпоставља активну анализу и процену (медијских) порука, чиме контролишемо формирање сопственог мишљења, а кључни корак у томе је шире
сагледавање медијског утицаја, те „немојте упасти у замку да о медијима
размишљате само као о некој врсти продавнице слаткиша” (Poter 2011:
159). Већи проблем медијске писмености, опажамо, постоји у такозваним транзиционим друштвеним системима. Напредне демократије у
овом пољу, чини се, показују виши степен селективности. Пример томе је
постојање комерцијалних фреквенција посвећених уметничкој музици,
попут независне радио-станице Classic FM. Основана 1992, функционише као финансијски успешан канал намењен уметничком музичком
стваралаштву, чије је темељно начело разумљивост свим профилима
слушалаца. Пракса Classic FM се раширила и изван Велике Британије,
а популарност је толиког обима да се програми ових станица могу чути
чак и у градском превозу. У српским медијским просторима не постоји
специјализовани (независни) канал уметничке музике. Занимљиво је да
музичку уметност (духовног, односно, националног/фолклорног карактера) у извесном обиму негују локалне фреквенције везане за рад Српске
православне цркве и да у томе бележе вредне резултате.
Свесни смо загушљивости свеукупне (српске) медијске климе,
чињенице да су сви животни амбијенти затрпани (визуелним) сликама.
У таквом окружењу радио, свеједно, добија своју шансу. Глобални систем
међузависних електронских мрежа, Интернет, пружа безбројне опције.
Ова медијска форма, у значајној мери преобликовала је начине функционисања традиционалних медија. Искуство читања новина, слушања
радија, гледања/слушања телевизије се мења. Медијске куће које држе
до свог аудиторијума, паралелно са конвенционалним начинима емитовања или публиковања прибегавају и алтернативном функционисању
на мрежи где практично све садржаје можемо да нађемо и прочитамо,
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слушамо или гледамо онда када то нама одговара. Још напреднији вид
јесте и интерактивна верзија медија где конзумент „учествује” у њиховој
концепцији увидом у рад, сугестијама, валоризацијом, коментарима...
Већ првих година новог миленијума, Радио BBC 1 понудио је више од
паралелног програма на мрежи на свом веб-сајту. Уведена је веб камера
која је гледаоцу омогућила да, на пример, прати видео-снимке дискџокеја и њихових продукционих тимова (Gir 2011: 205). Да и не говоримо
о томе да нам више није потребан компјутер да бисмо приступили неком
медијском остварењу које се налази на мрежи, како је било до пре неког
времена – сада нам је довољан (мобилни) телефон. То је свакодневна
рутина (не само) нове генерације конзумената радија, што овом медију
осигурава будућност која се донедавно чинила веома неизвесном. Наш
став потврђују истраживања Иване Ецеговац (Еrcegovac 2015: 317–335),
из којих сазнајемо да је музика са радија – због које се слушаоци превасходно окрећу овом медију – више слушана у поређењу са индивидуално креираним плеј-листама. Такође, иако је радио постао „секундаран” медиј (који се прати док се обављају друге активности), корисници
интернета поседују навику слушања „лајв стрим” (live stram) радија, при
чему млађа популација, очекивано, чешће поседује портабл уређаје (који
им обезбеђују конекцију са радио-станицама). Више од три четвртине
саговорника изјавило је да имају омиљену радио-станицу, а чак 69%
испитаних (старосних доби у распону 15–65, свих образовних категорија) има навику да радијским програмима приступа путем Интернета,
због чега „будућност радија ипак није толико мрачна колико песимисти
желе да прогнозирају” (Еrcegovac 2015: 328–330).

Закључак
Радио, верујемо, треба и даље да игра своју племениту улогу: да
створи потребу музиком, потребу која подразумева „обогаћивање човјекова духовног живота, продубљивање његова сензибилитета, јер, богатство се заправо учитује у обиљу културних потреба” (Кristl 1976: 44).
Историјски је значај радија за афирмацију музике: прибавио јој је аудиторијум какав ова уметност пре тога никада није имала. Уз то, радио је
брз медиј који не захтева одвећ велика средства техничке/продукционе
организације. Радио је, додуше, темељно мењао своју природу; наместо
некадашњег колективног искуства, данас се „обраћа сваком слушаоцу
као појединцу” (Prajs 2011: 505). Другим речима, нећемо погрешити
уколико га назовемо интимним медијем, будући да пружа утисак непосредности, личног обраћања слушаоцу, што такву комуникацију може
учинити неупоредиво привлачном.
Музика на радију јесте у првом плану. Она фигурира као бренд дате
радијске фреквенције, односно, чини је брендом. И радио и музичка
уметност, међутим, морају да се прилагођавају условима медијске културе (не и да повлађују њеним комерцијалним императивима). Неопходност у том погледу је осавремењивање начина пласирања уметничке
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музике, позајмљивање погодних стратегија популарних жанрова,
употреба готово неограничених могућности интернета, које нипошто
не би требало занемарити. Опет, и неки од старијих модела могу бити
делотворни: актуелизовање улоге музичког уредника и, с тим у вези,
усвајање поступка који није нов, али се показује као оперативан. То је
„ријеч о музици, али и ријеч уз музику” (Кristl 1976: 45). Музика у медију
радија је моћан стимулатор емоција и реакција. Да би емоције и реакције
биле смисаоне и артикулисане, музици су неопходне (говорне) речи, у
циљу организовања значења и дејстава, упућивања у смеру васпитања
музичког укуса слушаоца и подстицања креативности, тиме и подизања општег културалног нивоа друштвеног система у коме се оваква
(медијска) размена одвија.
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THE RADIO MEDIUM AS AFFIRMATION OF MUSIC ART
Summary
The aim of this research is to review the popularization of music art in the field of the
radio medium. In this sense, the analysis method and historical method were used. The text
considers, on the one hand, an analytical insight into the complex structure presumed by the
relation between the radio and music (art), and on the other hand, the historical framework of
music art affirmation in the context of the radio, as well as the comparison of music policies in
national and local radio stations (with the emphasis on Serbian media space). This paper also
implies the possible strategies of music presentation via this medium, such as re-actualization
of the music editor position, the role of verbal presentation of music, strengthening music
literacy, and activation of the Internet potentials.
This issue is gaining significance in the moment when screen culture is dominant, i.e.
when visual media are occupied by informative or entertainment/commercial structures,
whereas artistic content remains in the background. The results of this research point to the
changes in understanding and reception of the medium of the radio (and music in the radio).
The times when radio programs used to be leading brands (and when the radio receiver had an
honorary position in the house) are long gone. However, having in mind its new medium for
the art of music, and activate valuable cultural-educational models.
Keywords: radio, music, medium, art, affirmation/presentation/popularization, program
Примљен: 15. новембар 2018. године
Прихваћен: 6. децембар 2019. године
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Факултет ликовних уметности

Полазећи од природе предмета ликовна култура, који у наставном процесу на првом месту подразумева обезбеђивање богатог
мултимедијалног окружења као основе учења, истраживања и
стваралачког изражавања, указала се потреба да се испита у којој
мери е-уџбеници као дидактичко средство подржавају специфичне захтеве овог наставног предмета. Циљ истраживања јесте
сагледавање могућности примене е-уџбеника као дидактичког
средства у настави, образовних домета и реперкусија на учење
и развој у контексту савремене образовне праксе оријентисане
на процес учења и образовне исходе. Компаративном анализом постојећих е-уџбеника за ликовну културу који се користе у
основним школама у Србији, поређени су различити медијски
формати: једноставне електронске верзије папирног издања,
уџбеници обогаћени мултимедијалним подацима и савремене
верзије е-уџбеника обогаћене апликативним програмима и интерактивним садржајима. Резултати истраживања показали су да је
е-уџбеник као медиј и наставно средство инхерентан потребама
наставног предмета ликовна култура, посебно у контексту проучавања савремене уметности, визуелних комуникација и медија, али
и ширег мултидисциплинарног подручја образовних садржаја. У
анализи се посебно издвојио концепт „нелинеарног” читања код
хипервезе (hyperlink), као једне од кључних одлика е-уџбеника, што у
процесу учења обезбеђује динамичан процес истраживања садржаја
и контекста. Као медиј и као средство, е-уџбеник у већој мери обезбеђује остваривање кључних образовних исхода предмета ликовна
култура, у односу на штампани медиј. У закључку истраживања
истиче се да експанзија софтверских достигнућа у области ИКТ-а
нуди диверзитет могућности примене е-уџбеника у образовном процесу, које имплицирају промене у схватању функције уџбеника, као
и у начину његовог коришћења, али и потребе ширег оквира истраживања примене е-уџбеника као савременог наставног средства.
Кључне речи: е-књига, е-уџбеник, настава ликовне културе.
1 argus4@open.telekom.rs; sanja.filipovic73@gmail.com
2 vilicdva@gmail.com
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УВОД
Е-учење појам који обухвата методе и технике за учење уз помоћ
ИКТ-а и подразумева наставу и учење путем електронских медија. То је
процес преношења знања и вештина електронским путем уз коришћење
одговарајућих рачунарских апликација, наменских програма, и окружења у процесу учења. Најједноставнију дефиницију е-учења дало
је Одељење за образовање и запошљавање Велике Британије (енгл.
Department for Education and Skills-DfES): „Ако неко учи на начин да
користи ИКТ, он употребљава електронско учење (е-учење)”. У основи
е-учења се налазе организовани дигитални подаци са динамичком природом садржаја којима се може манипулисати – стварање, мењање и размењивање уз мању или већу комуникацију и интерактивност, спремљени
на разним блиским или удаљеним дигиталним медијима и потпомогнути дигиталним системима независним од времена и локације.
Е-учење није ограничено на учионицу и може се одвијати било где
(м-учење3) у било које време и стога је доступно кориснику независно од
наставних програма. Е-учење омогућава приступ низу ресурса као што
су мултимедијални садржаји, видео и анимирани садржаји, даје контролу ученику када и где ће учити, дозвољава ученицима да уче у свом
ритму, пружа ученику могућност да прилагоди окружење и задовољи
индивидуалне потребе и благовремено пружа повратне информације.
Е-учење се најчешће користи и веома је погодно за остваривање интеракције између ученика и рачунара како би се унапредила постојећа
технологија учења, настава учинила очигледнијом, динамичнијом и
интересантнијом уз ангажовање више ученичких чула у стицању нових
знања. Компјутерски подржано учење укључује мултимедијални образовни софтвер, рачунарске симулације, виртуелну реалност, вештачку
интелигенцију и др. Е-учење се користи релативно дуго у образовању,
али се у последње деценије компјутерска технологија значајно усавршила тако да је образовни софтвер од једноставних апликација усавршен до тродимензионалне виртуелне реалности (Marej, Perez: 2011).

Е-КЊИГА И Е-УЏБЕНИК
Електронска књига (e-book) јесте публикација у дигиталној, електронској форми која се састоји од текста и/или слика/звука/видеа, често
изведена из штампаног издања. Примењује се преко персоналних рачунара, таблета уз помоћ „е-читача” (енгл. е-reader) апликација, мобилним
телефонима или преко других електронских уређаја. Е-књига понекад
дефинише као електронска верзија штампане књиге, мада постоје многе
електронске књиге које никад нису ни постојале у штампаној форми.
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3 М-учење (Мобилно учење, енгл. Mobile learning, M-learning) М-учење је учење „било
кад и било где”, учење које се одвија уз помоћ мобилних уређаја (телефона, лаптопа
или таблета) и представља континуиран приступ у процесу учења.
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Појам е-уџбеника је еволуирао од времена када је е-уџбеник био
електронска верзија папирног уџбеника па све до данашњих комплексних платформи за учење са обиљем мултимедијалних података
које се могу прилагодити појединачном кориснику које дозвољавају комуникацију са другим корисницима и базама података. Развој
е-уџбеника је условљен развојем информационо-комуникационих технологија, дигиталних алата и уређаја и развојем Веб-а. Разликујемо три
основне компоненте е-уџбеника: хардвер (читач), софтвер и е-уџбеник.
Читачи су преносиви електронски уређаји дизајнирани углавном као
средство читања е-књига или било које дигиталне публикације. У смислу
капацитета, читаоци могу да складиште одређени број књига вредних
садржаја, којима се може приступити виртуелно са било које локације
(Vilson: 2001). Бољи читачи могу да обављају задатке попут штампања,
аудио-визуелног, интерактивног додира и бежичне комуникације.
Софтверска решења која приказују податке е-књига на рачунару, таблету и сличним уређајима. Софтвери који омогућавају приступ на персоналним рачунарима и сличним уређајима
су: Microsoft reader или edge, Adobe acrobat reader, Adobe acrobat
e-book readerсу само три могућа софтвера, мада их данас има поприлично. Предност читача заснованих на софтверу је да, поред понуђених функција наменских читача, нуде додатне могућности тастатуре и
пројекције садржаја. Ово омогућава бољи приступ информацијама јер
помоћу тастатуре корисници могу да манипулишу приказом кроз промену поставки.
Е-уџбеник нуди ученицима, наставницима и школама додатне
могућности које могу да подрже или унапреде процес учења. Коришћење
е-књига, као уџбеника у учионици у школама је нова парадигма,
посебно у земљама у развоју. Као и код свих књига, постоје разне врсте
е-уџбеника које одговарају знањима, карактеристикама, способностима
и интересовањима ученика (Embong et al: 2012). Важан корак развоја
е-уџбеника јесте појава „отвореног” е-уџбеника. Многи наставници или
на други начин заинтересовани појединци стварају своје верзије са садржајем за подршку ученицима користећи интернет као приступачан пут
за дељење докумената. Ако је садржај замишљен и дистрибуира се као
„отворен”, у већини случајева има могућност да се прилагоди и измени,
па је самим тим динамичан, флексибилан и интерактиван. Отворени
уџбеници су тренутно у употреби у многим школама широм света. Неки
од значајнијих су доступни на МИТ-у (MIT – Massachusetts Institute of
Technology) и Харварду (Harvard – Harvard University) (Viliam: 2011).

ВРСТЕ Е-УЏБЕНИКА
Е-уџбеник се може описати као дигитални ресурс за учење, као
средство које, делимично или у потпуности, може да унапреди папирне
варијанте, при чему његова употреба захтева одређена техничка средства и подршку. Е-уџбеник представља електронске материјале који
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могу подсећати, мање или више, на папирна издања истог уџбеника.
Може да садржи мултимедијалне додатке у виду галерија фотографија,
видео- и аудио-записа, 3Д анимација и слично. Поред лекција и мултимедијалних додатака, е-уџбеник садржи алате помоћу којих ученик
може сам да означава текст лекције, заокружује одређене делове и
додаје садржаје лекцијама у виду слика, текстова, аудио- и видео-материјала и интернет линкова.
„Оff line” е-уџбеник може бити доступан на различитим медијима
(хард диск, флопи диск, оптички дискови и флеш меморије и сл.) тако да
им се може приступити без повезивања на интернет или било коју рачунарску мрежу. Овакав е-уџбеник не обезбеђује повезивање корисника
и размену података. Подразумева се да постоји уређај (рачунар, таблет
или сличан уређај) на који се спрема е-уџбеник и софтвер за читање
е-уџбеника.
Мрежни е-уџбеник подразумева да постоји комуникациони
медијум, комуникациони уређај и комуникациони софтвер. Мрежа
може бити LAN – Local Area Network – локалне мреже, за повезивање
рачунара на мањим раздаљинама (у просторији, згради, блоку зграда),
WAN – Wide Area Network – глобалне мреже, за повезивање рачунара на
великим раздаљинама (у граду, области, држави, континенту) и Интернет – мрежа свих мрежа (све мреже света повезане у једну). Уређаји су
повезани кабловима или бежичним уређајима који им дозвољавају
да међусобно комуницирају ради заједничког коришћења хардвера
(дискова, штампача и других уређаја. заједничког коришћења података у датотекама, размене података међу корисницима, комуникације
међу корисницима и заједничког рада корисника на неким пословима.
Приступ подацима може бити повезивање корисника са истим правима приступа или ограниченим за поједине кориснике. Наставник и
ученици могу да имају различите приступе е-уџбенику, наставник има
приступ појединим подацима којима ученици немају (Vilson: 2001). Да
би ученик постао корисник е-уџбеника, потребно је да се региструје на
Школски портал и помоћу посебног кода преузме са портала свој примерак е-уџбеника. Помоћу алата за означавање и подвлачање наставник
може помоћи ученицима да одвоје битно од небитног а употребом приложених мултимедијалних садржаја наставник може додатно објаснити
лекцију. Мултимедијални садржаји такође могу да надоместе недостатак неких наставних средстава (нпр. недостатак географских карата или
опреме за извођење лабораторијских вежби).
Линеарни електронски уџбеник је дигитални еквивалент штампаног уџбеника. Ради се о томе да се штампани уџбеник пребаци у дигитални формат који се може читати на неком читачу или уз помоћ неког
софтвера на персоналним рачунарима и сличним уређајима. Овакав
уџбеник нема мултимедијске додатке и ученик га листа као и папирно
издање али користи неки електронски уређај. Ово је још увек најчешћи
облик дигиталног уџбеника данас. Ови производи строго одржавају
распоред папирне верзије књиге и најчешће су урађене у PDF формату
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(PDF – Portable Document Format). Фајл се директно извози из софтвера
за обликовање уџбеника.
Мултимедијски обогаћени е-уџбеници се обогаћују различитим
аудио- и видео-материјалима који могу бити директно везани за текст
уџбеника или не. Могу да садрже мултимедијалне додатке у виду галерија фотографија, видео- и аудио-записа, 3Д анимација и сл. Коришћење
оваквог уџбеника је врло слично коришћењу традиционалног уџбеника
само што је он обогаћен различитим мултимедијалним подацима.
Нелинерани е-уџбеници су „прави” е-уџбеници и представљају комплексно наставно средство за учење чије коришћење није ограничено
на учионицу, и може се одвијати било где и у било које време и стога је
доступно кориснику независно од наставних програма 24/7. Е-уџбеник
омогућава приступ низу ресурса као што су мултимедијални садржаји,
видео и анимирани садржаји, он допушта контролу када и где ће ученик
учити, дозвољава ученицима да уче у свом ритму, пружа могућност да се
прилагоди окружење да задовољи индивидуалне потребе и пружа индивидуалне повратне информације.
Грађа коју ученик обрађује представља се на много сликовитији и
интересантнији начин при чему се избегава сувопарност и једноличност а
код ученика се покреће више сазнајних чула и тим путем се обезбеђује квалитетније учење. Учење се у великој мери индивидуализује а преко е-уџбеника доступни су и различити извори информација за додатно учење.
Једна од кључних одлика е-уџбеника, што у процесу учења обезбеђује
динамичан процес истраживања садржаја и контекста. Е-уџбеник у већој
мери обезбеђује прилагођено окружење и индивидуализовани приступ у
пријему и обради информација, у односу на штампани уџбеник.

ОД ЛИНЕАРНОГ КА ХИПЕРМЕДИЈСКОМ УЏБЕНИКУ
Традиционални приступ учењу је линеаран, такав начин произилази од књига као инструмента учења, која се обично чита од почетка
до краја. Наставни видео-материјали (ТВ емисије, наставни филмови и
различити видео- и звучни записи намењени настави) такође се прате од
почетка до краја презентације.
Деца данас одрастају уз рачунаре, таблете, мобилне телефоне и друге
дигиталне уређаје, они су и вештији у њиховом коришћењу од већине
одраслих. Ова њихова заинтересованост за савремене технологије може
значајно утицати на мотивацију за коришћење е-уџбеника који треба да
пратe ученичку заинтересованост за савремене технологије, јер ученици
данас захтевају приступ информацијама који је више интерактиван и
несеквенцијалан и који садржи хипертекст и мултимедију као основу
хипермедијског учења.
Многи савремени е-уџбеници укључују функције као што су интерактивне активности, колаборативно учење и групни дискусиони
форуми. Неки издавачи уџбеника су чак развили софтвер за повезивање, управљање и подршку њиховим осталим издањима. Поједини
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аутоматски додељују и додају задатке из базе, а неки поседују додатан
софтвер за „предавање-снимање” који омогућава наставницима да унесу
текст, коментаре, аудио- или видео-записе. Овакве функције омогућавају нове технике учења које нису могуће са традиционалним папирним
уџбеницима (Embong et al 2012).
Последњих година, на светском тржишту појавили су се е-уџбеници са више интерактивности и више уграђених медија. Традиционално водеће платформе раде на томе да са издавачима уграде видео и
линкове на спољне системе директно у њиховом садржају (на пример,
Apple покушава да развије и примени нове нивое интерактивности у
књигама), а нове компаније користе хардверске платформе у настајању
попут таблета заснованих на Android оперативним системима. Данас
још увек не постоји стандард за е-уџбенике и издавачи и поједине
организације широм света развијају сопствене платформе за њихово
коришћење (Open eBook, Adobe Digital Editions/VitalSource, HTML5,
Google Books, Microsoft LIT…). IDPF (International Digital Publishing
Forum), који промовише ePub, једна је од последњих иницијатива за
успостављање стандарда е-књига уопште. Рад ePub промовише развој
електронског издаваштва апликација и производа који ће користити
креатори садржаја, креатори система читања и потрошача. IDPF развија
и одржава стандард који омогућава стварање и преношење прилагодљивих дигиталних књига и других врста садржаја као и дигиталних публикација које су компатибилне између различитих читача и апликација.
Узимајући у обзор да још увек нема јединствене платформе за е-књиге и
е-уџбенике, у блиској будућности се очекује да ће се развојем постојећих,
или стварањем нових, доћи до консолидације која ће резултирати јединственом платформом.

ТРАДИЦИОНАЛНИ И Е-УЏБЕНИК – МОГУЋНОСТИ И
ОГРАНИЧЕЊА
Основни услов за увођење е-уџбеника у наставу свакако је технологија. Школе морају бити опремљене за коришћење софтвера и хардвера.
Пројект дигитализације наставе спроведен је у 2010. у сарадњи Clearwater
High School и Amazon Kindle, при чему су замењени традиционални
уџбеници са е-уџбеницима. У овом пројекту, читачи су у потпуности
опремљени садржајима наставних предмета и постали су главни уџбеници. Amazon Kindle опремио је 2100 ученика и 100 наставника у школи
са читачима е-књига и уџбеницима у електронској форми (Daniel, Vudi:
2013). Поједине земље имају различите иницијативе за увођење е-уџбеника. У Индонезији је пројекат електронских уџбеника финансиран од
стране Министарства просвете, који укључује употребу е-уџбеника у 35
школа у периоду од пет месеци. Сличан пројекат који је покренула Влада
Малезије, која је издвојила значајна средства за куповину 50.000 читача
е-књига у 2012. години.
302

Примена дигиталних уџбеника и мултимедијалних садржаја у настави ликовне културе – образовне импликације

Традиционални уџбеници
предности
недостаци
Широко доступан
Гломазан, може бити и тежак
Доступан као нов и коришћен
Може бити финансијски недоступан
великом броју корисника
Може се подвлачити, дописивати…
Тежак за претраживање и
проналажење информација
Ако се пажљиво користи траје више
Ако се користи више година, подаци
година
могу изгубити на актуелности
Могу бити доступни у библиотеци
Може бити недоступан на тржишту
Није потребна електронска опрема за
коришћење
Е-уџбеник
предности
недостаци
Никад није распродат и лако се долази Захтева електронску опрему (рачунар,
до њега
таблет, приступ интернету…)
Може се много више уџбеника
Копирање је углавном ограничено
архивирати на једном рачунару/
таблету/библиотеци
Интегрисан речник/појмовник
Подаци који су на мрежи могу бити
избрисани/застарели
Лако претраживање и проналажење
информација
Може се маркирати, подвлачити,
обележавати текст, а ове ознаке се
могу делити
Могу садржати веб или
мултимедијалне садржаје
Могу садржати и електронске читаче
текста
Подаци се могу лако ажурирати
Еколошки су
Могу се преузети преко веб-а
Текст се може читати нелинеарно
путем коришћења линкова...
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Табела 1. Домети и ограничења у коришћењу традиционалних и е-уџбеника

Компаративном анализом уочене су следеће предности електронске
књиге над класичном штампаном књигом. Уочено је да се битно скраћује
време од настанка дела до његовог изласка у јавност и заобилази се једна
од критичнијих фаза у изради књиге – штампање књиге. Израда електронске књиге је финансијски приступачнија од штампане књиге, не
тражи залихе, трошење хартије, боје и другог материјала, нема дистрибуције и посредника, е-уџбеник се преузима преко интернета. Такође,
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нема „тешких уџбеника” које ученици носе у торбама, годишње градиво
може се ускладиштити на један или два оптичка диска, не заузима много
меморијског простора на рачунару и преносном уређају, корисник може
да складишти више е-уџбеника и да креира библиотеке. Доступност
е-књиге потенцијалним корисницима је неупоредиво већа од штампане,
јер је она практично доступна сваком члану интернет заједнице, ма где
се он налазио. Неупоредиво су веће могућности графичког обликовања,
еколошке су, штити се животна средина, не користе се сировине и материјали (папир, лепила, боја...).
У погледу примене е-уџбеника у настави и доприноса процесу
учења, може се издвојити следеће:
–
Настава се индивидуализује стварајући могућност ученику да напредује темпом који одговара његовим психолошким и перцептивним способностима, као и предзнањима из одређене области.
Е-уџбеник обезбеђује учење које није ограничено на учионицу (Мобилно учење), може се одвијати било где и у било ком тренутку;
–
У комбинацији са другим електронским изворима информација
(електронске енциклопедије, часописи, библиотеке и интернет)
обезбеђује се истраживање најактуелнијих садржаја у складу са
сопственим интересовањима. Обезбеђивање приступа низу ресурса који можда нису доступни, нпр. мултимедија, видео и анимације;
–
Сталном или повременом интеракцијом са изворима информација
повећава се активност ученика и развија критичко мишљење, те
способности анализирања и закључивања;
–
Интеракција се успоставља не само са наставницима него и са ученицима из других школа, чиме се размењују знања и искуства, те
уједначава ниво знања у различитим школама;
–
На образовним институцијама у којима нема довољно наставника
из свих предмета обезбеђује се да уместо људи путују информације
чиме се значајно смањују трошкови;
–
Образовни софтвер који прати образовање пројектован је тако да
обезбеђује повремену евалуацију знања у фази учења, тако да се поред
вредновања знања у интеракцији са наставником или са другим ученицима врши самовредновање коришћењем образовног софтвера.
–
У смислу технологија е-уџбеник пружа:
–
различите алате за истраживање, развој идеја, вештина и презентацију резултата;
–
софтвер за манипулацију сликама, анимацију, веб дизајн, 3д моделовање;
–
симулације и моделе – омогућавају ученицима да истражују моделе
стварног света и развијају практичне вештине у безбедном окружењу;
–
приступ различитим ресурсима који нису доступни или су далеки
за додатне информације путем интернета;
304

Примена дигиталних уџбеника и мултимедијалних садржаја у настави ликовне културе – образовне импликације

–
–
–
–
–

сарадничко учење и видео-конференције са ученицима из целог
света или стручњацима;
дељење својих продуката и преглед туђих радова путем мреже;
тестирање путем мреже уз помоћ различитих софтверских решења;
детаљан увид у индивидуално напредовање сваког ученика;
рачунарске игре креиране за учење (гемификација садржаја4) и
учење на забаван начин (енгл. Edutainment5);
е-уџбеници пружају могућност виртуелног окружења за учење (енгл.
VLE- Virtual Learning Environments), које пружа нове могућности за
ученике да уче на нове начине интересантније и ангажованије.
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–

Е-УЏБЕНИЦИ У СРБИЈИ
Повећање квалитета и количина знања зависи од разноврсних педагошких иновација а једна од иновација је електронска књига (е-књига,
енгл. e-book) и представља електронски (дигитални) еквивалент штампаној верзији књиге. Технологије е-књиге се брзо развијају и унапређују,
ове промене утичу и на развој е-уџбеника (електронски уџбеник, енгл.
e-textbook), који су почели да улазе и у наше школе.
Од пре десетак година било је покушаја да се различити материјали
за ученике дигитализују и да се понуде уз уџбенике или да се дистрибуирају као независно наставно средство. За овај вид литературе неопходна је одговарајућа хардверска и софтверска подршка. Електронске
књиге су сачињене од више медијалних садржаја: од текстуалних, преко
слика и звука, све до мултимедијалних. Неке е-књиге се производе симултано са објављивањем штампаних књига. Скенирање већ штампаних
књига или накнадно уношење тастатуром су најчешћи путеви којима
електронске књиге доспевају на тржиште. За читање е-књига користимо
најчешће рачунаре, преносиве уређаје и сл. У нашој земљи и низу земаља
из региона онлајн учење креће тек првим корацима, данашњи е-уџбеници у Србији су тек у повоју где нам предстоји велики корак ка дигитализацији којој ћемо бити сведоци у наредним годинама.

Е-УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
На е-уџбенику се могу спремити различита упутства (објашњења техника и поступака), различити видео-снимци са интересантних локација,
виртуелне туре музеја, вајарска дела и дела архитектуре у 3Д, репродукције уметничких радова разврстане по стиловима, уметницима, ликовним проблемима и слично, као и линкови ка различити институцијама
4 Гемификација (енгл. gamification) представља употребу елемената и техника за
креирање видео-игара у контексту који није само рачунарска/видео-игра.
5 Edutainment (спајањем речи ,,образовање” енгл. education) и ,,забава” (енгл. entertainment) добијен је појам edutainment и представља рачунарске игре, телевизијске
програме, или други материјал, намењен да буде и образовни и забаван у исто време.
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културе или веб порталима са дечијим радовима. Могућности су различите, и зависе само од идеје аутора уџбеника. Е-уџбеник за наставу
ликовне културе може садржати „Збирке репродукција одабраних ликовних дела са видео-приказом најпознатијих музеја која би садржала мултимедијалне приказе најважнијих ликовних техника, интервјуе са познатим
уметницима” (Ivić et al 2009: 129).
Е-уџбеник у настави ликовне културе има огромне предности у
односу на папирне верзије, од реалних репродукција уметничких дела
до различитих мултимедијалних записа, 3Д и виртуелних простора,
као и апликативних програма за практичан истраживачки ликовни рад.
Партиципативни медијски алати обезбеђују везу са садржајима изван
школа, и ученици и наставници им могу приступити путем интернета
ради учења и стварања ликовних радова и радова визуелних уметности.
Ово не значи да се конвенционални медији као што су, на пример,
оловке, боје, глина, папир, заборављају и замењују, већ да се повећавају
могућности учења и стварања у настави. Савремене медијске технологије имају место у школи, под условом да могу помоћи у промовисању
циљева наставе ликовне културе.
Новије образовне технологије заслужују посебну пажњу јер дозвољавају ученицима да се укључе у иновативни облик комуникације,
учења и изражавања и притом користе савремене медије које користе у
свакодневном животу. Е-учење омогућава различите просторе и места
за креирање и дељење радова визуелних уметности, комуникација и
размена искустава са другим ученицима који су укључени у исти или
сличне пројекте.
ИКТ алати омогућавају нове начине за манипулацију постојеће и
стварању нове уметничке праксе (као што трансдисциплинарна или
интермедијска уметност), која може бити дељена и представљена на
интернету у интерактивном окружењу (Radklif-Tomas: 2008).

Е-УЏБЕНИЦИ И ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ НАМЕЊЕНИ
НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У
СРБИЈИ
У овој анализи су сагледани материјали издавача намењени настави
ликовне културе на основу понуде која се налази на веб порталима издавача. Анализом је обухваћено 56 уџбеника, приручника и практикума
намењених настави ликовне културе у основној школи. Од укупног
броја публикација 28 је намењено првом, а 28 другом циклусу образовања. Анализирани материјали по разредима дати су на Графикону 1.
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Графикон 1. Материјали по разредима у понуди издавача на веб порталима

Из приказаног графикона види се да је највише материјала понуђено
за пети разред, а затим следе материјали за шести и трећи разред. Најмање материјала је понуђено за седми разред, само пет.
Наши издавачи су највише понудили уџбеника, а најмање „комплета” (у трећем и четвртом разреду) и практикума за ученике (у петом
и шестом разреду) (Графикон 2 и 3).

Графикон 2. Материјали по разредима по својој намени, уџбеник, комплет за
наставу ликовне културе, практикум за ученике и радни листови и материјали.
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Графикон 3: Материјали по разредима по својој намени, уџбеник, комплет за
наставу ликовне културе, практикум за ученике и радни листови и материјали
по циклусима.

Из приказаног графикона види се да су у понуди издавача уџбеници
најзаступљенији, док су остали материјали симболично заступљени.
Е-уџбеници и електронски материјали су доступни само за други циклус
образовања и васпитања и то по два за пети и шести разред и по три за
седми и осми разред (Графикон 4).

Графикон 4: Понуда електронских материјала по разредима
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ЗАКЉУЧАК
Глобална дигитализација утиче на све сфере друштва, самим тим
и на образовање. Вероватно ће још дуго времена паралелно постојати
штампана и електронска књига. Претпоставља се да ће се у будућности
штампана књига усмеравати у правцу занатске и уметничке израде као
специфично уметничко дело, док ће се е-књига користити у свим осталим случајевима када је важно да идеја и садржај буду доступни што
већем броју корисника. Дакле, шта је будућност е-уџбеника? Тренутно
постоје два пута: уџбеници засновани на софтверу и уџбеници засновани на хардверу, при чему ови други полако губе битку, јер су софтвери
данас све више прилагођени различитим оперативним системима.
Квалитет е-уџбеника ће се повећати када дизајнери укључе дигиталне
и интерактивне функције на начин који ефикасно побољшава процес
наставе/учења.
Употреба е-учења не треба да значи одбацивање постојећих садржаја
за учење/подучавање, већ само побољшање постојећег образовног материјала, односно његово осавремењавање. У основи свега се налази широки
обим дигиталних података са динамичком природом садржаја којима се
може манипулисати, са могућношћу стварања, мењања и размењивања уз
мању или већу комуникацију и интерактивност, спремљени на разноразним удаљеним или блиским дигиталним медијима потпомогнути дигиталним системима независним од времена и локације (Ilić: 2012).
Е-уџбеник је у свом сазревању прошао пут од обичне електронске
верзије папирног издања, преко уџбеника обогаћеног мултимедијалним подацима па до интерактивне верзије између свог садржаја и ученика. Данас најсавршенији е-уџбеници се могу се препознати у оним
решењима која омогућавају виртуелно окружење за учење у коме се
знања стичу кооперативно. Е-уџбеник такође може садржати различите варијанте гемификованих садржаја уз које ученици на занимљив и
интересантан начин уче. Е-уџбеници су у свету до те мере развијени да
они данас представљају сложено дигитализовано окружење за учење у
коме је уџбеник, само један његов део.
Приближавање светским стандардима е-уџбеника је дуготрајан процес који захтева већу дигитализацију школа у опреми, обуци запослених
за коришћење ИКТ-а и организацију континуиране техничке подршке.
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Код акредитованих издавача у Србији још увек преовлађују традиционални папирни уџбеници, док е-уџбеници тек почињу да се
објављују. Скоро сви издавачи имају електронске материјале (планове,
припреме и додатне материјале) за наставнике како за први циклус тако
и за други циклус. Ти материјали се дистрибуирају на оптичким дисковима или се преузимају са веб портала издавача. Увидом у веб портале
акредитованих издавача у Србији, видимо да од 6 издавача који имају
материјале за наставу ликовне културе у понуди су типови линеарних
е-уџбеника обогаћени мултимедијалним подацима.
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Да би ученици пратили све ове промене, такође морају бити образовани
да их користе. Будућност е-уџбеника ће се кретати вероватно у правцу
развоја концепата „отвореног приступа” и „отвореног кода”, дигитални
уџбеници који се слободно (бесплатно) дистрибуирају, модификују и
ажурирају. У Србији ће знатан број е-уџбеника бити доступан у наредним годинама, при чему издавачи морају бити у стању да понуде диференциране е-уџбенике прилагођене потребама савремене наставе и
окружења, и на првом месту дечјим могућностима и интересовањима.
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IMPLEMENTATION OF DIGITAL TEXTBOOKS AND
MULTIMEDIA CONTENT IN THE TEACHING OF ART EDUCATIONAL IMPLICATIONS
Summary
Commencing from the nature of Art as a school subject, which in the teaching process
in the first place means providing a rich multimedia environment as a basis for learning,
research and creative expression, there emerged the need to examine to what extent e-textbooks as a didactic tool support the specific requirements of this subject. By analysing the
existing e-textbooks for Art used in primary schools in Serbia, various media formats are
compared: electronic versions of paper editions, textbooks enriched with multimedia data
and modern versions of e-textbooks enriched with application programs and interactive content. The analysis showed that the e-textbook as a medium and teaching tool is inherent in
the needs of Art as a school subject, especially in the context of studying contemporary art,
visual communications and the media, as well as a wider multidisciplinary field of educational
content. In particular, the concept of “non-linear” reading in hyperlink, as one of the key
features of e-textbooks, provides a dynamic process of researching content and context. The
e-textbook provides a more customised environment and an individualised approach to
receiving and processing information than the printed textbook. In conclusion, it is pointed
out that the expansion of software achievements in the field of ICT offers a diversity of the possibilities of using e-textbooks in the educational process, which imply changes in the understanding of the function of textbook and the way it is used, as well as the need for a wider
framework for researching the implementation of e-textbooks as a modern teaching tool.
Keywords: e-book, e-textbook, teaching Art
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Монографија под називом Поредбено-начинске конструкције у српском језику објављена је 2017. године у оквиру едиције коју уређује проф.
др Милош Ковачевић, Лингвистика и србистика, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Подељена је у десет великих целина и
више мањих у оквиру њих.
Поред првог уводног (Увод 7–18) и шестог закључног поглавља
(Закључак 303–338), садржи и богат Корпус (7) (339–346) и сву осталу
научну апаратуру, Литературу (8) (347–358), Резимее (9) (359–364) и
Регистре (10) (365–376), како регистар аутора (367–370), тако и регистар појмова (371–376). Након уводног поглавља следи друго поглавље
Поређење и начин као синтаксичко-семантичке категорије (19–50), у
којем се поређење и начин објашњавају као синтаксичко-семантичке
категорије. Детаљан преглед досадашње литературе о поредбено-начинским конструкцијама садржан је у поглављу број 3: Досадашња
литература о поредбено-начинским конструкцијама (51–96), на које се
наслањају два поглавља у којима се поредбено-начинске конструкције
посматрају у систему (4: Поредбено-начинске конструкције у систему
(97–182)), односно у стилу (5: Поредбено-начинске конструкције у стилу
(183–302)). На укупно 377 страница због веома дисперзне полисемантичке структуре поредбено-начинских јединица, применом структурно-семантичког и лингвостилистичког приступа осветљава се са различитих аспеката синтаксичко-семантичка структура и стилска вредност
поредбено-начинских конструкција у савременом стандардном српском
језику, на корпусу који обухвата све функционалне стилове.
У уводном поглављу изложен је теоријско-методолошки концепт
рада, као и принципи на основу којих је формиран и анализиран корпус.
1 natasa.spasic@filum.kg.ac.rs
2 Приказ је урађен у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика
(ОИ 178014), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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Питање поредбено-начинских конструкција, упркос дугој традицији,
није до краја разрешено у погледу терминологије, типологизације и
потпуног структурно-семантичког описа. Уз ослањање на велики број
релевантне литературе (граматичку; ширу и ужу синтаксичку и стилистичку литературу; литературу о функционалним стиловима; фразеолошку и паремиолошку и др.) овом монографијом даје се детаљан увид
у ранија истраживања, представљају се остварени резултати и предочавају питања која треба решити.
У другом поглављу Поређење и начин као синтаксичко-семантичке
категорије ауторка, позивајући се на литературу, говори о: 1) поређењу
као језичкој категорији и у оквиру тога о поређењу као морфолошкој,
синтаксичкој и стилистичкој категорији и издваја из корпуса примере
синтаксичких конструкција којима се исказује поређење по једнакости
и поређење по неједнакости са подтиповима семантике (еквивалентности, пропорционалности итд.); 2) односу поређења према другим
категоријама и то пре свега, са категоријом квалитета и категоријом
квантитета, а потом и о односу категорије поређења према категорији
степена и категорији последице. На основу примера ауторка је закључила
да се граматикализација везе категорије поређења и категорије квалитета остварује на два синтаксичка нивоа: а) на синтагматском нивоу (с
поредбеном речју као и предлогом попут) и б) на нивоу зависносложене
реченице (с везницима и везничким спојевима као што, као да, како и
односном заменицом какав). Ослањајући се на ставове Миновића (1988)
и Ковачевића (2001), закључује да у синтаксичке конструкције којима се
на нивоу сложене реченице граматикализује веза поређења и квантитета
спадају: а) зависне клаузе са односним прилогом колико као формалним
обележјем; б) у ширем смислу, реченице с пропорционалном семантиком.
Питање односа категорије поређења и категорије степена, ауторка
осветљава кроз ставове које заступа Пипер (2009), из перспективе ономасиолошког приступа, али само делимично, тј. у складу са приступом
ове монографије.
За односе категорије поређења и категорије последице, ослања се
на књигу Изражавање посљедичних односа у хрватскоме стандардном
језику (Вукојевић, 2008).
Применивши доследно исти тип анализе, 1) Начин као језичка категорија посматра се тројако: а) начин као морфолошка категорија, б) као синтаксичка категорија и в) начин као семантичка категорија, све праћено
примерима из корпуса. Потом следи 2) Однос начина према другим категоријама (квантитет, место, време, средство, друштво, узрок, последица,
пропратна околност) уз позивање на релевантну литературу (Ивић 1954;
Поповић 1972; Стевановић 1974; Миновић 1988; Ковачевић 1988; Ковачевић 1998д; Станојчић Поповић 1999; Палић 2007; Вукојевић 2008. и др.).
Посебно поглавље посвећено је Односу поређења и начина као главном предмету интересовања. Када говори о језичким недоумицама у
овој области, занимљиво је издвојити нека отворена и нерешена питања
која поставља сама ауторка: „(а) прво, треба ли ове две језичке категорије
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а)

конструкције с поредбеном речју као (реализоване именичком
или придевском јединицом; глаголом уз који се јавља одређена
детерминација на коју се односи поредбена конструкција и са
којом је поредбена конструкција структурно (облички) паралелна или симетрична у номинативу; прелазним глаголом при
чему се детерминисање радње поредбено-начинском као-конструкцијом везује за субјекат или за објекат и др.).

б)

конструкције с предлогом попут (прати их појам у генитиву и
стилски су маркиране) и
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посматрати у међуодносу; (б) друго, ако поређење и начин треба посматрати у међуодносу, како разрешити тај међуоднос; (в) треће, може ли
се поређење сматрати семантичком категоријом, будући да на логичком плану представља методолошку категорију (логичко-методолошки
поступак), а не онтолошку категорију (семантичко поље), по чему се
разликује од начина.” Кроз поглавља која следе даје нам одговоре на ова
питања враћајући се у прошлост и анализирајући ставове многих аутора
изнетих у граматикама, монографијама и зборницима.
Кроз приказ и преглед досадашње литературе о поредбено-начинским конструкцијама, Николић констатује да су у новијој синтаксичкој
литератури исправљене неправилности, те да досадашња србистичка
(сербокроатистичка) литература пружа основу од које се може поћи у
истраживању поредбено-начинских конструкција у савременом стандардном српском језику, што ће она и урадити у стилистичкој анализи у
поглављима која следе.
У погледу терминологије опредељује се за систем поредбених и
начинских конструкција којима су обухваћена три структурно-семантичка типа конструкција (чисто начинске, чисто поредбене и поредбено-начинске) уз инсистирање на употреби термина поредбено-начински
(а не термина поредбеноначински). Термин поредбене конструкције у
даљем току монографије користиће се као надређен за: (а) чисто поредбене и (б) поредбено-начинске конструкције. С друге стране, термин
начинске конструкције јесте надређен за: (а) чисто начинске и (б) поредбено-начинске конструкције.
Дате конструкције у систему ауторка посматра као:
1) непредикатске поредбено-начинске конструкције, а у оквиру њих:

в)

2)

конструкције с предлошким изразима (могу се класификовати у две групе према семантичком критеријуму в’) њима се означава једнакост (сличност) или в’’) неједнакост (супротност)
појмова који се упоређују;
односно:
предикатске поредбено-начинске конструкције:
а)

зависна клауза с везником као што (најчешће се јављају без корелатива у управној реченици);
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б)

зависна клауза с везником као да (може бити реализована са
експлицираним корелативом (тако) или без њега);

зависна клауза с везником како (може бити реализована са експлицираним корелативом (онако) или без њега).
Поредбено-начинске конструкције у зависности од услова у којима
се налазе могу вршити синтаксичку функцију глаголске одредбе за начин
или допунску функцију. У линеарној синтаксичкој структури типично
се налазе у постпозицији и искључиво су рестриктивне. Уколико се јаве
као нерестриктивне, у питању су чисто поредбене конструкције.
Занимљиво је прочитати наредно поглавље: Поредбено-начинске конструкције у стилу јер је посебно иновативно и покреће многа
питања. Колико је ова монографија дала детаљан увид у поредбено-начинске конструкције, сведочи и чињеница да су приказани сви основни
функционални стилови (Тошовић 2002) и велики број подстилова, а
иза сваког од њих стоји Закључни осврт, што, и читаоцима недовољно
упућеним у материју, олакшава разумевање.
На основу анализе обимног корпуса примећено је да су у књижевноуметничком и публицистичком функционалном стилу заступљени
готово сви типови поредбено-начинских конструкција карактеристичних за савремени српски стандардни језик. Попут-конструкција
заступљена је у прозном и поетском подстилу, насупрот драмском
подстилу, тј. ове јединице су најзаступљеније и структурно-семантички
најразноврсније у аналитичким и књижевнопублицистичким жанровима. Поредбено-начинске конструкције остварују естетску функцију,
функцију саопштавања и функцију деловања, а представљају и форму
на којој се заснива стилска фигура поређења у књижевноуметничком
стилу, односно стилски ефектна и економична језичка средства у новинским текстовима.
Економична и спонтана комуникација у разговорном функционалном стилу резултира стилски неутралним формама међу којима су
најзаступљеније конструкције с поредбеном речју као. Осим функције
саопштавања, поредбено-начинске конструкције могу имати и конативну функцију, што доприноси одржавању контакта са саговорником
током комуникације.
Административни и научни функционални стил са свим својим
подстиловима одликују се малом заступљеношћу поредбено-начинских
конструкција. Изузетак су научно-популарни подстил и школски уџбеници у којима се остварује функција саопштавања са циљем да се нешто
додатно објасни и прецизира. Исту функцију, али са намером да се оствари унификација или стандардизованост у административном стилу
имају и конструкције с предлошким изразима, које се само у ширем
смислу могу сматрати поредбено-начинским јединицама.
У последњем закључном поглављу, у које је укључен и одељак
„Поредбено-начинске конструкције у систему” и „Поредбено-начинске конструкције у стилу”, уз проверу на богатом корпусу и доследном
в)
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применом утврђених критеријума, ауторка дефинише синтаксичке
јединице којима се граматикализује поредбено-начинска семантика
повлачећи границу између њих и хомоформних конструкција с којима
чине систем – а то су чисто поредбене и чисто начинске конструкције.
Ова исцрпна монографија, на тему која није до краја испитана у
постојећој лингвистичкој литератури, показује се као веома корисна и актуелна на више поља: стичемо увид у резултате ранијих истраживања, описано је тренутно стање, посматрамо поредбено-начинске конструкције у
систему и у стилу, а корисна је и за теорију уџбеника и наставну праксу.
Поредбено-начинске конструкције у српском језику ауторке др
Милке Николић добро је структурирана, врло информативна приручничко-уџбеничка монографија, што потврђује редослед и добра организација поглавља, унутрашњи делови који су изложени прегледно
са јасном логичком везом и обиљем примера и опширно познавање и
коришћење литературе.
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КРИТИЧКИ ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ
ПЛАНЕТА ДАДА. ИСТОРИЈА И ПОЕТИКА,
ПРЕДРАГА ТОДОРОВИЋА
(Предраг Тодоровић, Планета Дада. Историјат и
поетика. Београд: Службени гласник, 2016, 347 стр.)
Монографија Планета Дада. Историјат и поетика представља
опсежну географску, историјску и компаративнo-књижевну реконструкцију покрета који је обележио прве деценије двадесетог века. Ово дело је
написано и објављено на стогодишњицу дадаизма и представља заправо
врсту књижевно-историјског атласа дадаизма. Ова монографија, како
аутор пише, представља покушај да се истински валоризују улоге и значаји појединаца у самом покрету Даде и да им се дâ место које им припада. Покушај који је, рекли бисмо, и успешно испуњен јер аутор настоји
током свог писања да укаже на пропусте, погрешна представљања дадаизма у разним антологијама, студијама, на идеолошке искривљености
(„Дадаизам је анархизам”), потцењивања и несагледавања утицаја дадаизма на модерну уметност. Јер, истиче аутор, „Дада је све”. Без Даде не
би било ни савремене уметности, позоришта, филма, плеса. Дада је, ето,
први увео перформанс који је данас саставни део савремене уметности.
Историјски... јер први део монографије, „Историјат Даде”, доноси
хронолошки преглед развоја овог уметничког покрета по градовима
у којима се јављао. Путовање планетом Даде започиње у Цириху 1916.
године у кабареу „Волтер” као родним местом дадаизма. Аутор излаже
најпре биографије првих дадаиста, „седморици величанствених” –
Хуго Бал, Тристан Цара, Ханс Арп, Софија Тојбер-Арп, Еми Хенингс,
Рихард Хилзенбек и Марсел Јанко, и описује њихову улогу у стварању
тог покрета. Кроз приказе програма, манифеста, плакате (нпр. „Како
направити дадаистичку песму”), Тодоровић приказује да, упркос увреженом мишљењу, Дада није настала ни из чега, већ да је била добро теоријски утемељена. Истакнут је значај кабареа „Волтер” у настанку овог
покрета и поглавље које је посвећено рођењу Даде богато је познатим и
непознатим чињеницама, анегдотама (постојала је водица за косу Дада)
о деловању дадаистичког језгра и уметницима који су гравитирали око
њега. Две су фазе у првим почецима, једна везана за кабаре „Волтер” који
је био вид протеста против свега, рата, конвенција, традиција, итд., и
друга везана за галерију „Дада” у Цириху.
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Атлас... јер се планета Дада потом окреће у правцу Северне Америке, где се од 1915. до 1923. развијала њујоршка Дада. Дате су биографије најважнијих дадаиста, Марсела Дишана, Франсиса Пикабије, Мана
Реја, Алфреда Штиглица и Артура Кревејна, и описани њихови доприноси дадаизму. Путовање планетом Дада наставља се у немачким градовима, Берлину, Келну и Хановеру. Деловања главних носилаца дадаизма у овим градовима – Рихарда Хилзенбека, Раула Хаусмана, Јоханеса
Бадера, Хане Хек, Валтера Меринга, Георга Гроса, Макс Ернста, Јoханеса
Баргелда, Арпа и Курт Швитерса – представљена су детаљно. Посебна
пажња је посвећена дадаистичким часописима који су оснивани у тим
градовима. Следећа етапа на том путовању јесте неизбежни град светлости, Париз: Тодоровић посебну пажњу посвећује француским дадаистима, Бретону, Арагону, Елијару, Супоу који су дадаизму приступили
пре него што су основали други покрет, надреализам. Дадаизам јесте
била основа тог новог покрета – и надреализам се не може разумети а
да се не упозна дадаизам. Уосталом, истиче аутор, ови писци су прихватили механизме дадаизма које су после прилагодили у својим уметничким истраживањима. Даље путовање планетом Даде води читаоца кроз
Италију, Холандију, Белгију, Шпанију, Мађарску, Чехословачку, Пољску,
Русију, Југославију и Јапан. Дадаизам се у Југославији појављује тек 1921.
и везује се првенствено за име Драгана Алексића тзв. Дада. Он је имао
своју чету следбеника, објавио је и он два значајна часописа, Дада Танк
и Дада Џез. Поред Алексића, ту су и браћа Мицић: аутор се осврнуо и
на амбивалентне везе браће и Алексића, зенитизма и дадаизма. Покретање часописа Зенит види као одскочну даску за промоцију Алексићевог поимања дадаизма. Иако, на први поглед, након мапирања покрета,
може изгледати да се дадаизам, географски гледано, ширио прилично
стихијски, аутор показује да постоји лабави оквир који је повезивао различите форме овог покрета, међусобна прожимања, праћења и подржавања од стране самих дадаиста, ма у којој земљи се налазили.
У другом делу монографије, Тодоровић разматра „Поетику Даде” и
приказује спајање књижевности и ликовне уметности. То је и покушај да
се обухвате све предрасуде и измишљотине, како наглашава аутор, како
дадаиста, тако и о њима; у том делу монографије истиче се да дада представља преокрет којим су тадашњи уметници оспоравали представе о
уметности и књижевности: то није била несвесна, стихијска уметност,
већ програм „лудила и деструкције”, антипоетика. Дада се окреће
естетици ружног, ругања, пародији, сатири, апсурду. Инсистира се на
акту случајности, који ће бити једна од главних одлика надреализма,
и Тодоровић приказује на примеру дадаистичке поезије која је субверзија традиционалне поезије, у сваком погледу – у рими, форми, смислу,
језику, итд. Подвлачи се веза између сликарства и књижевности и кроз
примере па се разматра и мешање жанрова, посебно слика-манифеста и
песама-цртежа. Стога и не чуди што је једно од наредних поглавља (VI)
у књизи посвећено књижевним претечама дадаизма, иако су дадаисти
настојали да се радикално одвоје од уметничке традиције, Алфреду
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Жарију (Тодоровић констатује да је апсурд недовољно истражен у дадаизму) и Гијому Аполинеру, који је писао своје чувене калиграме. У истом
поглављу (VI) аутор се осврће и на дела Кристијана Моргенштерна,
Василија Кандинског, Паула Шербарта, Хуго Бала. Један је део посвећен
и звучној поезији, који је занимљив за читаоца ове монографије.
Посебно поглавље посвећено је дадаистичкој субверзији која се
односила на све облике људске делатности и која се ослања на укидање
дидактичког и естетског постулата у уметности, и стога је разумљиво
што се аутор осврће на ток мишљења, аутоматско писање, аутоматску
поезију, импровизације, апсурд, дадаистичку спонтаност, уништење
језика и стварање метајезика.
Наредна поглавља посвећена су дадаистичким манифестима, смеху,
употреби маске у дадаизму. Прва дадаистичка дешавања одиграла су се
у кабареу „Волтер” у Цириху, у којем су учествовали образовани људи
који су живели на маргинама друштва у Швајцарској и Немачкој, и за
које је Први светски рат представљао пораз културе, уметности, морала.
Дада је себе прогласила антиуметничком, антипоетском, антикњижевном, па су прве манифестације даде биле шаролике, одликовале су их
хумор, ругање свима и свему, као вид отпора од стварности и дебакла
цивилизације. Маске су биле вид провокације својствене дадаистима,
који је имао посебан ефекат за гледаоца.
У наредним поглављима разматрају се однос дадаизма и других
праваца авангарде тог доба: футуризма, експресионизма, надреализма.
Посебно је интересантно поглавље у којем се истиче допринос дадаизма
надреализму. Главни француски надреалисти, Бретон, Арагаон, Супо,
Елијар, били су најпре дадаисти да би накнадно постали надреалисти. За
Тодоровића, критика је потценила улогу и значај дадаизма у надреализму, а самим тим и преценила надреализам и његову оригиналност, што
отвара простор за нова критичка тумачења, па и полемике.
На крају другог дела дат је „Епилог звани неодада”, у којем се истиче
трајање дадаистичких идеја и концепата до данашњице, као и њихово
присуство у различитим формама савремене уметности које смо већ
поменули: концептуална уметност, видео-уметност, филм, позориште...
Дада је, и даље све или ништа, како је то својевремено рекао Тристан
Цара. Данас се траг дадаизма огледа у било ком облику модернизма, ма
како се звао – неодадом, неоавангардом.
Посебно истичемо изузетну ликовну опрему ове монографије, мноштво слика, плаката, реклама, корице књига, часописа, сцене из перформанса и представа, рукописе, итд. Тодоровић је посебно истицао у
поглављима ове монографије мултимедијални карактер даде, његово
експериментисање са графичким и типографским елементима које су
пропагирали кроз своје часописе, књиге, плакате, рекламе и који су саставни део теоретског изучавања овог покрета. Уложен је велики труд у
налажењу и постављању тог материјала у оквиру текста, и рекли бисмо
да је и Тодоровић писац-уметник-дадаиста.
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Истакли бисмо, такође, и напор ауторa да, у оквиру посебног дела под
називом „Додатак: Биодада”, представи списак од 144 имена и основне
податке дадаиста и оних који су учествовали у дадаистичким активностима, са основим подацима о свакоме – наведене су године рођења и
смрти, националност, године кад су се сусрели са Дадом, године које су
тада имали и градови у којима су стварали као дадаисти.
Библиографија је импресивна и садржи неколико различитих тематских целина. Дата је листа дадаистичких и авангардних часописа, књига
и текстова дадаиста, које је аутор користио као изворе за своје истраживање. Монографија садржи и индекс имена.
Монографија Планета Дада. Историјат и поетика представља
систематско и компаративно истраживање у географском, историјском,
културолошком и теоријском смислу, једног протејског покрета који
је оставио траг на развој разних националних књижевности, ликовне
уметности, позоришта, филм, плеса. У том смислу, ова монографија
представља важан и значајан, такорећи незаобилазан прилог у изучавању дадаизма, посебно што аутор не заузима пасивну позицију, већ и
суптилно полемише и отвара просторе за полемике. Настојањем аутора,
врсног познаваоца авангардистичких тенденција у европској књижевности, да дâ свеобухватан приказ планете Дада, ова монографија представља, на једном месту, ризницу података, информација и идеја за сваког ко проучава модерну и савремену књижевност, ликовне уметности,
мултимедијални свет.
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Монографија Учење два страна језика у раном узрасту, ауторке
Александре Шуваковић, пружа увид у разне области, како усвајања
језика, тако и саме наставе језика у раном узрасту. Поменута монографија објављена је 2017. године од стране Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, а настала је у оквиру научно-истраживачког пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Монографија проф. Александре Шуваковић чини делимично измењену верзију докторске дисертације, одбрањене 2015. године
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, под називом
Настава италијанског језика као другог страног језика у раном узрасту.
Обим публикације је 233 стране, и њу чине следеће целине: (а)
Уводно поглавље које упознаје читаоца са самом тематиком књиге као и
њеном структуром (стр. 11–14); затим поглавља под називима: (б) Развој
матерњег, другог и страног језика у раном узрасту: сличности и разлике
(стр. 15–27); (в) Рано учење страних језика (стр. 29–56); (г) Приступи,
методе и технике у настави страног језика у раном узрасту (стр. 57–68);
(д) Европска политика вишејезичности и учење страних језика од раног
узраста (стр. 69–88); (ђ) Резултати емпиријског истраживања раног
учења италијанског језика као другог страног језика (стр. 89–163); као и
(е) Општи закључак (стр.165–168).
Како Шуваковић у самом уводу књиге помиње, наведена поглавља
могу се сврстати у три веће целине: (а) прва целина представља осврт
на досадашња теоријска сазнања у области усвајања матерњег, другог, и
страног језика; (б) друга целина описује тенденције у ЕУ које се односе
на учење страних језика почев од прве деценије XXI века; док је (в) трећа
целина студија случаја, односно, истраживање емпиријско-теоријског
карактера чији су резултати представљени у завршном делу монографије.
1 marija.janevska@filum.kg.ac.rs
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У оквиру прве целине, односно теоријског оквира, ауторка првенствено указује на нужност дефинисања и разграничавања термина
матерњи, други, и страни језик, из разлога што се термини други и
страни језик често користе као синоними. У складу са теоријским становиштем, ауторка дефинише матерњи језик (Л1) као први, односно,
најчешће, првоусвојени језик, који дете усваја при рођењу у оквиру
друштвене групе којој припада, то јест, у којој одраста. Други језик (Л2)
дефинише се као језик којим се друштвена заједница којој дете припада
служи, али који није његов матерњи језик, већ језик који је често предуслов интеграције појединца у колектив. Шуваковић такође издваја чињеницу да је усвајање Л2 спонтан процес, за разлику од страног језика (СЈ)
који је заправо језик који се учи изван друштва или земље, дакле он није
широко распрострањен у окружењу детета и није неопходан за практичну употребу, за разлику од Л2.
Наредна дихотомија вредна помена је и дихотомија појмова учење и
усвајање, као и ново тумачење појма рано учење страних језика. Следећи
теоријски став Клејна, Крешена и многих других, проф. Шуваковић термин усвајање види као најчешће спонтани процес који се одвија у природном окружењу, у периоду од рођења до десете године живота. Као
супротстављен термин јавља се термин учење, који се традиционално
дефинише као свестан процес, који карактерише узраст након десете
године живота, са циљем да се усвоје формални аспекти СЈ или Л2. У
складу са представљеним дефиницијама, ауторка предлаже ново тумачење термина рано учење страних језика, којим би он обухватио период
од треће до десете године, и односио би се на учење СЈ1/СЈ2 у раном
узрасту. Овакво становиште се коси са ранијим схватањем овог термина
на основу ког би се рано учење сврстало под категорију усвајања. Како
би се даље осветлила разлика у учењу, односно, усвајању, проф. Шуваковић даје преглед најважнијих теорија попут бихевиористичке, нативистичке, когнитивне и теорије конструктивизма. Треба напоменути
и бројне факторе који утичу на процес раног учења страног/их језика
које ауторка објашњава у оквиру категорија унутрашњи и спољашњи
фактори. У оквиру унутрашњих фактора, проф. Шуваковић пружа опис
досадашњих теоријских сазнања која се тичу узраста и неурофизиолошких карактеристика младих ученика која подржавају хипотезу критичког периода, затим надареност, мотивацију, и емотивна стања ученика.
Као спољашњи фактори издвајају се окружење у коме се одвија учење,
односно, учионица и атмосфера, улога наставника или родитеља/породице, интеракција у учионици, инпут, као и разни микрофактори попут
учесталости, то јест, дужина изложености језику који се учи, повратна
информација коју ученик добија од наставника, и експанзија. Представљени фактори су заправо чињенице које су добро познате онима
који се баве методиком, међутим неопходно их је изложити како би се
успоставио известан теоријски увод за оне који се по први пут срећу са
материјом, а пре свега, неопходно је јер чини основу за истраживање
представљено у трећој целини монографије.
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Претходно поменуте одлике периода раног детињства чине, како
ауторка напомиње, централно место данашњих истраживања зарад
једног циља – развијања и примене нових приступа, метода, и техника
подучавања, односно, побољшања образовног система, чему се више
пажње посвећује у засебном поглављу под називом Приступи, методе и
технике у настави страног језика у раном узрасту. Након дефинисања
појмова приступ, метода, и техника, пружа се кратак осврт на неке
од приступа и метода као што су психо-афективни и психо-моторни
приступ, хуманистичко-афективни приступ, ТПР метод, метод сугестопедије, метод неуролингвистичког програмирања, природни метод,
и лудодидактика. Неизоставно је рећи да се ауторка овом приликом
служи бројном литературом која употпуњује теоријски оквир монографије, она такође пружа систематизован, али исто тако исцрпан, преглед
теорије који је сасвим довољан за упознавање читаоца, уколико се он са
њом сусреће по први пут.
Ова публикација је од великог значаја за домаћу науку јер, не само да
пружа теоријски увид у основе методике наставе, већ се дотиче и савремених тенденција у ЕУ које се односе на учење страних језика, тачније
тенденција које истичу нужност познавања матерњег и два страна језика.
Ово и те како има везе са самом тематиком књиге, јер како Шуваковић
напомиње, да би се уопште постигла способност владања страним језицима, неопходно је отпочети процес учења што раније, то јест, у периоду
детињства. На основу прикупљених података које ауторка излаже, у
оквиру ЕУ превласт добија енглески језик као водећи страни језик како
у првом образовном циклусу (чак 73% ученика у ЕУ учи енглески језик
као први страни језик), тако и у другом образовном циклусу (90%). Други
страни језик је, како Шуваковић истиче, најчешће или језик суседне
државе или државе из које долази знатан број имиграната.
Још већи значај има чињеница да је ауторка посветила пажњу и
дешавањима у Србији, тачније, анализирањем података Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, долази се до
закључка да се језичка политика Србије одвија у складу са тенденцијама
ЕУ, односно, да институционализовано учење страних језика у Србији
траје већ преко два века, а да је учење два страна језика, од којих је први
страни језик готово увек енглески, у готово свим основним школама
обавезно. Како би то представила, ауторка се посебно осврће на увођење
италијанског као другог страног језика, даје чак и опис наставног плана
и програма за италијански језик за први, други, трећи и четврти разред основног образовања, затим даје списак одобрених уџбеника за
поменуте разреде у оквиру којих ауторка напомиње битан недостатак,
а то је да аудио-материјал у саставу уџбеника углавном чини природан
изговор, што представља потешкоћу приликом учења с обзиром да тон
гласа, брзина говора, коришћење пауза, или понављање, нису у складу
са потребама ученика. Додатна замерка је и степен изложености ученика страном језику који је ограничен и пре свега недовољан како би
се језик правилно усвојио, будући да се говори о језику који се усваја
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изван лингвистичке заједнице којој тај језик припада. Иако се као пример узима италијански језик, сведоци смо исте праксе када су у питању
и остали језици попут енглеског, немачког, француског, или шпанског.
Самим тим видимо да, поред представљања чисте теорије, и досадашњих
сазнања до којих се долази систематизацијом разних истраживања која
се тичу учења страног језика и наставе уопште, проф. Шуваковић испитује и стање у нашој земљи што је од великог значаја за нас. Стога, ова
публикација и те како може имати практичну примену, односно може
скренути пажњу на неке од битних недостатака, па самим тим и допринети побољшању наставе страних језика у Србији.
Трећа, а уједно и најобимнија целина ове монографије је студија
случаја. Можемо рећи да чак највећи допринос представља управо ова
целина публикације, с обзиром на степен истражености проблема. У
оквиру ове целине су најпре представљена истраживања у вези са раним
учењем страних језика, не само у Србији већ и у региону. Издвајају се
радови и дисертације које су се бавиле овим проблемом, попут радова Б.
Милатовић, Ј. Вучо, Д. Ђоровић, Н. Лалић Вучетић и других, која су послужила као инспирација и основа за спроведено истраживање. Највећи
број претходних истраживања тицала су се, како ауторка напомиње,
младих ученика који су усвајали више језика директном имерзијом, па
су се тако резултати углавном тицали усвајања, и то других језика, а не
страних. У складу са дефиницијом учења успостављеном на почетку
књиге, истраживање проф. Шуваковић је теоријско-емпиријског карактера, и базира се на истраживању процеса учења два страна језика из
различитих лингвистичких породица (енглески и италијански). Оно
обухвата различите методе попут интервјуа, тестова, посматрања,
анкети којима су тестирани ставови ученика, родитеља и наставника,
итд. Истраживање обухвата четири групе од по 15 ученика првог и другог разреда основне школе, који су праћени током две школске године.
Управо ова чињеница показује озбиљност спроведеног истраживања
које има за циљ испитивање основних хипотеза о учењу страних језика
не само у одређеном периоду, него пружа могућност да се сагледа да
ли се одређени ставови као и тенденције мењају током нешто дужег
периода учења. Теоријска основа с почетка монографије примењена је и
на само истраживање, пре свега ставови Фергусона, Чомског, Крешена,
Каминса, Гарднера и Ламберта, чији су радови инспирисали циљеве
овог истраживања попут потврђивања функционалности увођења другог страног језика у основним школама, налажење смерница за побољшање наставе, дефинисање функционалног наставног програма као и
неопходних метода и техника. У складу са општеприхваћеним ставом
да афективни филтер утиче на успешност учења језика, истраживање
је укључило и став родитеља, као и ученика о томе да ли им се допада
учење страног језика (у овом случају италијанског), на шта је велики
број испитаника одговорио позитивно (70% за италијански језик, и 48%
за страни језик уопште). Како успешност учења традиционално подразумева и добар однос између наставника и ученика, у оквиру овог
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истраживања проф. Шуваковић такође испитује ову хипотезу, поново
на основу спроведене анкете. Као фактори који позитивно утичу на
однос између ученика и наставника, а самим тим и на учење, издвојили
су се ставови који се односе на то да ли се ученицима допада оно што
наставници раде током часова, да ли наставници знају имена ученика,
да ли су наставници строги и да ли имају другарски однос са ученицима.
На иста питања одговарали су и наставници. Истраживање је показало
да ученици највише цене пријатан однос са наставником као и његово
ведро расположење, разумевање потреба ученика, као и јасно, прегледно
и занимљиво излагање наставника приликом наставе. Истраживање је
такође укључило и ставове родитеља, где се показало да родитељи најчешће испољавају позитиван став према учењу једног или више страних
језика на раном узрасту и да су задовољни наставним процесом.
Значај спроведеног истраживања огледа се и у чињеници да је
оно указало и на одређене проблеме у оквиру наставе. Наиме, поред
закључка да је потребно повећати фонд часова, и додатно изложити ученике страном језику који уче, и поред чињенице да је нужно у оквиру
првог образовног циклуса понудити још неки језик изузев енглеског
језика који, по резултатима истраживања проф. Шуваковић, учи чак
89,9% ученика, значајна је и напомена да је, пре свега у Европи, и то из
пословних разлога, неопходно познавати матерњи језик и два страна
језика, и да та тенденција такође налази примену и у српском школству.
Истраживање потврђује да је, како би се дошло до тог циља, потребно
започети учење већ у периоду између шесте и десете године, обезбедити
посебни наставни програм намењен раном учењу страних језика, као и
додатно информисати наставнике о одговорности коју имају као фацилитатори процеса учења.
У лингвистичкој теорији, питање страних језика није страно и свакако се подоста радило на истраживању предности, као и мана раног
учења страних језика. Међутим, као што је и сама ауторка напоменула, у
региону су се истраживања углавном тицала усвајања другог језика, а не
учења страног, посебно не учења два или више страна језика. Како би се
уопште дошло до валидних закључака, истраживање изискује дуготрајна
испитивања што ученика, родитеља, наставника, наставног материјала,
података до којих се дошло анализом других сродних истраживања,
комбиновање различитих приступа, итд. што ауторка ове монографије
свакако чини. Ова књига иде у корак са савременим тенденцијама, као и
општом теоријом о учењу страних језика, и не само да описује тренутно
стање, већ и доводи до битних закључака. Тако ова монографија, која притом нема нимало лак задатак, даје допринос истраживањима која се тичу
методике наставе, и не само да доноси новине на теоријском плану, већ је
и значајна због потенцијалне примене у настави будући да јасно указује на
недостатке које је неопходно решити зарад квалитетније наставе и постизања већих успеха када говоримо о савладавању два страна језика.
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Стефан Д. Тодоровић1
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Центар за проучавање језика и књижевности

Српски језик: статус, систем, употреба. Зборник
у част проф. Милошу Ковачевићу. Јелена Петковић
и Владимир Поломац (ред.). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018.

1. Зборник радова Српски језик: статус, систем, употреба објављен
је у част проф. др Милошу Ковачевићу, редовном професору Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и Филолошког факултета у
Београду. Зборник је настао на иницијативу наставника и сарадника
Катедре за српски језик ФИЛУМ-а како би се обележила 65. година
живота, те 40. година научног и наставног рада дугогодишњег професора Савременог српског језика, Опште лингвистике и Стилистике. У
том смислу, важно је истаћи велики научно-наставни утицај и допринос
професора Ковачевића у формирању живота ФИЛУМ-а: увођење научних пројеката (Српски језик и друштвена кретања, Динамика структура савременог српског језика), захваљујући којима се формира Центар
за научноистраживачки рад, на којем се 2018. године запошљава десетак
младих истраживача; осмишљавање међународне конференције Српски
језик, књижевност, уметност; увођење докторских студија филологије, те докторских студија српског језика и књижевности, а из којих је
изведен и Научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања
језика и књижевности. Уз све то, проф. Ковачевић је био ментор преко
20 докторских и 20 магистарских радова, међу којима су неке управо
објављене на ФИЛУМ-у или је њихова израда у току.
2. Зборник је подразумевао теме посвећене различитим системским и употребним одликама српског језика, као и питањима његовог
статуса, што и јесу биле преокупације досадашњег рада проф. Ковачевића, те је у Зборнику окупљено близу педесет лингвиста различитог
унутарлингвистичког усмерења, односно колега пријатеља, те ученика
1 stodorovic@rocketmail.com, stefan.todorovic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је урађен у оквиру пројекта 178014: Динамика структура савременог српског
језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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и поштовалаца рада проф. Ковачевића, који су из различитих лингвистичких српских и европских центара приложили своје радове.
2.1. Након „Уводне речи” (11–12) уредника Ј. Петковић и В. Поломца,
следи „Биографија проф. др Милоша Ковачевића” (17–18), те дивљења
вредна „Библиографија проф. др Милоша Ковачевића” (19–61), која
броји, закључно са 2018. годином, 773 библиографских јединица (радова,
полемика, монографија, уџбеника итд.). Након тога следе два поглавља
са радовима (65–135 и 139–768). Срж Зборника чини 47 научних радова,
при чему – 45 ауторска и 2 коауторска, које су потписали еминентни
стручњаци из Србије, БиХ, Бугарске, Црне Горе, Аустрије, Немачке,
Француске, са центара/катедри унутар неколико универзитета и института (Институт за српски језик, те универзитети: Крагујевац, Београд, Источно Сарајево, Ниш, Приштина, Нови Сад, Грац, Бања Лука,
Нови Пазар, Софија итд.). Највећи број радова приложиле су колеге
са ФИЛУМ-а, али и бивши докторанди и колеге проф. Ковачевића са
факултета на којима је радио или и даље ради (Филолошки факултет у
Београду, Филозофски факултет у Нишу и у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Сомбору и у Јагодини).
2.2. Први део Зборника чини мањи број радова посвећених осветљавању научних доприноса проф. М. Ковачевића различитим питањима
науке о језику и писму, а радови се базирају на изучавању професорових теоријских ставова у вези са синтаксом, стилистиком, семантиком,
морфологијом и међуодносом ових лингвистичких дисциплина, те
историјом књижевног језика и писма: М. Бабић, „Разграничавање синтаксичких категорија у (морфо)синтаксичкој теорији Милоша Ковачевић” (65–80); Ј. Јовановић Симић, „Стилистичка схватања Милоша Ковачевића” (81–92); Т. Русимовић, „Истраживања Милоша Ковачевића која
представљају теоријски оквир типологији форичких супстантивних
антецедената релативних клауза” (93–116); Б. Самарџић, „Вук и ћирилица као лингвистичке теме Милоша Ковачевића” (105–116); С. Куљанин,
„Морфолошке теме Милоша Ковачевића” (117–130); Б. Мишић, „Међуоднос граматичких и стилистичких категорија у радовима Милоша Ковачевића” (131–135).
2.3. Други део чини 41 рад, у вези са главном темом Зборника. Посебан квалитет налази се у проблемској и методолошкој разноврсности
радова. Иако Зборник није тематски груписан, радови се могу разделити на групе, према дисциплинама, јер српски језик у овим анализама
није био репрезентован само стандарднојезички, већ и дијалекатски и
функционалностилски.
2.3.1. Најпре, у Зборнику је присутан највећи број радова из синтаксе
и семантике, најчешће интерферентно, што и јесу две темељне области
проф. Ковачевића, понекад уз прагматички аспект, или лингвистику
текста, а тематика је била разноврсна (различити типови реченица, значења и синтаксичких конструкција, номинализација, двострука негација и сл.): Р. Симић, „Нека запажања о синтакси идиоматских структура
(према грађи из дела Јанка Веселиновића)” (145–164); Н. Арсенијевић,
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„Објекатски датив у стандардном српском језику” (2019–234); Ј. Московљевић Поповић, „Глаголи комуникације и когнитивних процеса у
имперсоналним конструкцијама с партиципским пасивом” (235–246);
Т. Ашић, „Спацијалне и апстрактне употребе предлога пред у српском
језику” (247–258); А. Јањушевић Оливери, „А или али – између везникâ и
интензификаторских партикула” (293–304); М. Кубурић Мацура, „Концесивна интерпретација генитивних конструкција с приједлогом без у
савременом српском језику” (305–319); М. Алановић, „Могу ли односне
клаузе бити допунски конституенти?” (337–350); Ј. Петковић, „Двострука
негација у пропратнооколносним реченицама” (351–360); Н. Киш, „О
уланчавању номинализованих структура” (361–376); М. Мишковић
Луковић, „Семантичко-прагматички интерфејс: студија случаја конвенционалног имплицирања или процедуралног кодирања” (411–420);
М. Јанићијевић, „Истраживање семантичких улога зараћених страна
у делу Време смрти 2 Добрице Ћосића: системско-функционалне и
сродне перспективе” (421–434); Ј. Ајџановић, „Садржинска и структурна
својства глагола са префиксом под-” (591–602); А. Пејовић, „О значењу и
употреби имперфекта у шпанском језику у односу на српски” (733–756).
2.3.2. На другој страни, налази се низ радова који припадају другој значајној проф. Ковачевића – стилистици, па су кроз призму функционалне стилистике, социолингвистике, анализе дискурса и сродних
дисциплина урађена истраживања о српском језику заснована на различитим функционалним стиловима/жанровима, па се највише аутора
бавило испитивањем системских и употребних особина српског језика
у разговорномм медијском и поетском дискурсу, те језику администрације: Д. Савова, „Говорни жанр ’тврдња из искуства’ у српском језику”
(435–444); Б. Мишић Илић, „Агентивност у медијском дискурсу” (445–
462); С. Благојевић, „Интеркултурална реторика као резултат реконцептуализације контрастивне реторике идеолошке и педагошке импликације” (463–478); С. Степанов, „Једна текстна врста административног
функционалног стила: оглас (оглашавање) продаје стечене имовине”
(479–498); С. Станојчић, „Перзистенцијални елеменат у формирању дискурса/текста” (499–514); Ј. Филиповић, „Наука о језику из перспективе
теорије комплексности: теорија језичког предводништва у историјској
социолингвистици” (653–670); М. Папез, „Императивна употреба глагола heißen, es и gelten als у новинским извјештајима на њемачком и функционално еквивалентних конструкција на српском језику” (757–768).
2.3.3. Зборник садржи и радове који са различитих аспеката осветљавају језичке појаве на корпусу народног језика: Ј. Марковић, „Брачни
односи у писаним документима из Заплања у лингвистичком огледалу”
(535–548); Н. Рамић, „Системска организација дијалекатског лексикона”
(549–558); Т. Танасковић, „Територијално маркирани ономатопејски
деривати у дијалекатској прози Драгослава Михаиловића” (559–578),
док су путем релативно младе дисциплине у србистици, дијалекатском стилистиком, свој научни допринос дали Бојана Вељовић („Употреба аориста у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице” (377–410)) и Р.
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Младеновић („Независносложене реченице у северношарпланинском
сиринићком говору” (319–336)). Историјске теме јављају се у двама радовима: Ј. Стојановић, „Континуанти вокала јат у Паштровским исправама (16. в.)” (625–638); В. Поломац, „Српски као дипломатски језик југоисточне Европе VXI века (на примеру писма Мехмед-паше Соколовића
Андрашу Баторију)” (639–652).
2.3.4. Трагом лексиколошко-лексикографских и морфолошких преиспитивања, у Зборнику се могу наћи теоријска и емпиријска истраживања: Р. Драгићевић, „Ка структури корпуса за нови вишетомник
савременог језика Матице српске” (195–204); Б. Арсенијевић, „Оглед о
доследно критеријалној подели речи на врсте” (205–2018); С. Ристић, И.
Лазић Коњик, „Концепт породице у српском језику (на материјалу речника српског језика)” (515–534); А. Стефановић, „Употреба и конкуренција бројних именица на -ица (изведених од основних бројева) и бројних
именица на -ка у српском језику” (579–590); О. Дурбаба, „О неким примерима творбених образаца оказионализама” (603–612); С. Ђурђевић,
„Лексема са префиксом не- у Госпођици Иве Андрића” (613–624).
2.3.5. У неколико радова јављају се питања историје стандардизације, нормативистике и методологије: Ж. Станојчић, „Вишеслојна
природа значења традиционалног граматичког термина” (139–144); М.
Окука, „Сербска грамматика Димитрија Милаковића (1838)” (165–184);
П. Радић, „Из граматичког слагања у српском језику, нормативистички
приступ” (185–194)М; Илијана Чутура, „О прилошким изразима у србистици” (259–272).
2.3.6. Коначно, у Зборнику се могу наћи радови из области методике наставе и учења језика: М. Јањић, „Стилистика и естетика говора
у наставном контексту” (671–682); М. Николић, „Уџбенички комплет у
функцији изграђивања трајних и примењивих знања из српског језика”
(683–694); Ј. Вучо, „Неки аспекти аутокорекције србогоних ученика у
писаној продукцији на италијанском” (695–714); И. Вучина Симовић,
А. Јовановић, „Употреба глаголских облика у нарацији једнојезичне и
двојезичне деце на српском језику” (715–732).
2.4. Осим што је тематика радова Зборника пропуштена кроз
призму великог броја дисциплина, а најпре системсколингвистичких
(синтакса, семантика и стилистика истакнуте као инхерентне научном
доприносу проф. Ковачевића), право богатство Зборника јесу и библиографије уз радове, корпусни материјал који у неким радовима броји
на десетине референци, али и добар број радова који износи нормативистичке и теоријске погледе на језик и науку о језику. С обзиром на
то да је тематика Зборника одредила српски језик као полазни језик,
резултате ових истраживања свакако треба истакнути као вредне,
посебно са гледишта њиховог доприноса србистици уопште, те и њеној
методолошкој апаратури.
2.5. Не само да зборник Српски језик: статус, систем, употреба
представља збир научних радова кроз које се осветљавају допринос
проф. Ковачевића србистици, те савремени токови србистике уопште,
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он одговара и тематици многобројних научних пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. С тим у
вези, треба рећи да више од половине радова публикованих у Зборнику
представља резултате истраживача на неколико пројеката: превасходно
резултати истраживања матично крагујевачког пројекта Динамика
структура савременог српског језика (178014), којим руководи проф.
Ковачевић још мало па деценију, те радови истраживача у оквиру других
научних пројеката: Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка
и прагматичка истраживања (178004), Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, (178020), Лингвистичка истраживања
савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ (178009), Историја српског језика
(178001). Управо разноврсност у лингвистичком усмерењу аутора, као и
циљеви њихових истраживања (већини истоветни: проучавање системских и употребних вредности српског језика) дају драж овом Зборнику
и чине га квалитетнијим и погоднијим за нека нова научна сазнања.
3. Имајући у виду све наведено, показује се сасвим очигледним да
зборник Српски језик: статус, систем, употреба у потпуности одговара најактуелнијим резултатима истраживања српског језика, тачније,
да су истраживачки подухвати у њему (и на пројектима у оквиру којих
се она и врше) комплементарни са савременим лингвистичким теоријско-методолошким постулатима. Истовремено, они чине један квалитетан допринос и поштовање научног и наставног лика и дела проф.
др Милоша Ковачевића. Из перспективе младог научног посленика,
верујемо да се овај Зборник радо читати и цитирати, па ћемо се сложити
са жељама Урендиштва проф. Ковачевићу да „у годинама које долазе
задржи неисцрпну животну енергију и страст за науком, те да настави да
нас обогаћује својим радовима”.
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проза Фарука Шехића. Обелоданио је књигу под насловом Kњижевни портрети
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егзистенцијална психологија, хуманистичка психологија, Јунгова психологија,
психоанализа и неопсихоанализа, полемологија, етнологија и антропологија
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Сарајеву 1990. године код академика Славка Леовца. Завршила је постдипломске
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Духовни палимпсест песништва Десанке Максимовић (2005, Београд: Задужбина
Андрејевић, Библиотека Посебна издања) и Лирски кругови у песничком књижју:
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развоја образовања – одабране књижевне интерпретације (2014, Сомбор:
Педагошки факултет Универзитета у Новом Саду) и Аспекти модернизације
српске књижевности – идентитет и духовност (2018, Сомбор: Педагошки
факултет Универзитета у Новом Саду). Објављивање награђених монографија
подржало је Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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Матице српске за књижевност и језик, Књижевна историја, Летопис Матице
српске, Израз, Живот, Одјек, Трећи програм Радио Сарајева, Школски час,
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методологија проучавања књижевности, методика наставе књижевности и
српског језика. Ради на Педагошком факултету у Сомбору Универзитет у Новом
Саду. Живи у Новом Саду.
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српског језика (у коаут.), практикум Phonétique et phonologie de la langue française
- cahier d’exercices (у коаут.), уџбенички комплет за француски језик за први и
други разред средње школе Le français – J’aime! 1 и Le français – J’aime! 2 (у коаут.).
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guduricsn@gmail.com
Даниловић Јеремић Јелена Р.
Рођена је 1980. у Цељу (Словенија). Докторску дисертацију из области примењене
лингвистике одбранила је 2014. године на Универзитету у Крагујевцу. Учествовала
је на бројним међународним конференцијама у земљи и иностранству и објавила
радове у реномираним часописима (као што су Српски језик, Зборник Института
за педагошка истраживања, Теме, Настава и васпитање). Коаутор је приручника
за припрему пријемног испита на факултетима англистичке оријентације MAPS:
Mastering Proficiency Skills in English (2010). Ради као доцент на Катедри за
англистику Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.
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Ђорђевић Јасмина П.
Доцент је на Филозофском факултету у Нишу, где предаје Енглески језик на
основним и мастерским студијама, као и област Језик и дигитално окружење
у оквиру предмета Лингвистика и интердисциплинарност на докторским
студијама. Ангажована је као гостујући професор и на Филозофском факултету
у Никшићу, Универзитет у Црној Гори. Свој научноистраживачки рад усмерила
је на три области: примену рачунара у настави енглеског језика, анализу
дискурса и преводилаштво. Резултате својих истраживања редовно излаже на
домаћим скуповима, као и на међународним конференцијама у иностранству.
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Објавила је преко 60 научноистраживачких радова у домаћим и међународним
публикацијама и часописима, аутор је три монографије и два уџбеника, а коаутор
је уџбеника за учење енглеског језика на почетном нивоу. Учесник је неколико
пројеката, активно се бави преводилаштвом, ментор је неколицини кандидата,
рецензирала је бројне монографије и књиге, активан је члан стручних и научних
асоцијација, организационих одбора као и уређивачких одбора.
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Последипломске специјалистичке студије Методике наставе ликовне културе
завршио у Београду. Докторску дисертацију одбранио на Учитељском факултету
у Београду на тему Информационо-комуникациона технологија као фактор
подизања квалитета наставе ликовне културе. Ради на Факултету уметности,
Звечан – Косовска Митровица, и предаје Методику ликовног образовања, и на
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, где предаје Методику наставе
ликовне културе. Објавио је више десетина чланака, који се првенствено баве
наставом ликовне културе, ИКТ у настави ликовне културе и образовањем
уопште. Коаутор монографије Примена модела развијајуће наставе: корак до
савремене школе. Учестовао у више домаћих и међународних пројектата, који
су се бавили различитим едукацијама основношколских и средњошколских
ученика везаних за дечје ликовно стваралаштво и ликовну уметност. Учествовао
је у различитим комисијама и био члан обласног тима за уметност и предметног
тима за Визуелне уметности у оквиру Реформе основног и средњег образовања у
Републици Србији, координатор је предметне секције за наставу ликовне културе
Друштва предметних дидактичара Србије. Члан је више струковних удружења
ликовних педагога. Члан је редакцијског колегијума часописа Образовна
технологија, а рецензент је за часописе Journal of Subject Didactics, Učenje i nastava
и Наслеђе. Оцењивач је рукописа уџбеника Министарства просвете науке и
технолошког развоја Републике Србије. Учесник је на преко сто међународних
и домаћих изложби, а интензивно се бавио графичким дизајном. Добитник је
неколико награда за сликарство и графички дизајн.
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Рођена је 1994. године у Ћуприји. Основне и мастер академске студије, на смеру
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и напредовање у каријери: асистент-приправник на Катедри за педагогију
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завршила је и мастер студије, где је исте године уписала и докторске студије из
филологије. Сада је на трећој години докторских студија.
jelena.josijevic@filum.kg.ac.rs
Кодрута Марија Корнелија Г. Гоша (Codruţa Maria Cornelia G. Goşa)
Рођена је 1960. године. Ради у звању лектора на Факултету за филологију,
историју и теологију Западног универзитета у Темишвару. Докторирала је у
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области примењене лингвистике, а њен докторски рад је награђен од стране
Ланкастер универзитета у Великој Британији. Усавршава се у области примењене
лингвистике и посебно у пољу квалитативних истраживачких метода. Поред
истраживања на теме из средњошколског и универзитетског образовања
користећи се студентским дневницима, недавно је почела да се бави и рецепцијом
књижевних текстова.
codruta.gosa@e-uvt.ro
Ковачевић Милош М.
Рођен је 1953. у Пресједовцу, у БиХ. Редовни је професор за Савремени српски језик,
Стилистику и Општу лингвистику. Предавао је на више филозофских и филолошких
факултета. Уредник је часописа Српски језик (Београд) и Нова Зора (Билећа и Гацко).
Основне научне преокупације су му: синтакса, првенствено синтаксичка
семантика, стилистика и историја српскога књижевног језика. До сада је
учествовао на више од 200 научних скупова, а уз више од 700 научних и
стручних радова и преко 20 уџбеника српскога језика за основну и средњу школу,
објавио и 31 књигу: 1) Uzročno semantičko polje (1988, 2012); 2) Стилистика и
граматика стилских фигура (1991, 1995, 2000, 2016); 3) Kroz sintagme i rečenice
(1992, 2016); 4) Суштаствено и мимогредно у лингвистици (1996); 5) У одбрану
језика српскога − и даље (1997, 1999); 6) Синтакса сложене реченице у српском
језику (1998); 7) Стилске фигуре и књижевни текст (1998); 8) Предавања проф.
др Милоша Ковачевића одржана у Лондону 2000. и 2001. г. поводом славе Фонда
(Лаза Костић) на дан Света Три Јерарха / Lectures by Professor Miloš Kovačević Ph.
D. delivered in London in the years 2000 and 2001 on the occasionm of the Feast of the
Three Great Hierarchs (2001); 9) Синтаксичка негација у српскоме језику (2002);
10) Српски језик и српски језици (2003); 11) Граматичке и стилистичке теме
(2003); 12) Српски писци о српском језику: хрестоматија (2003); 13) Огледи о
синтаксичкој негацији (2004); 14) Против неистина о српскоме језику (2005);
15) Списи о стилу и језику (2006); 16) Србистичке теме (2007); 17) Огледи из
српске синтаксе (2009); 18) Српски језик у вртлогу политике (2011; коаутор
М. Шћепановић); 19) Граматичка питања српскога језика (2011); 20) Стилска
значења и зрачења (2011); 21) Лингвостилистика књижевног текста (2012); 22)
Лингвистика као србистика (2013); 23) У одбрану српске ћирилице: хрестоматија
(2013); 24) Српски писци у озрачју стилистике (2014); 25) Стил и језик српских
писаца, Београд (2015); 26) О реченици и њеним члановима (2015); 27) Српски
језик између науке и политике (2015); 28) Српски језик под лупом науке (2017); 29)
Борба за ћирилицу и српски језик (2018); 20) Стилске доминанте српских прозних
писаца (2019); 31) Како и зашто (не) писати овако (2019). Штампана су му и
Изабрана дела у 10 књига (2019).
mkovacevic31@gmail.com
Мелић Катарина В.
Редовни професор на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на
Катедри за романистику. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду,
магистрирала на Универзитету Carletonу Отави (Канада), а докторирала на
Универзитету Queen’s у Кингстону (Канада). Предаје француску књижевност
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ХIX и XX века, франкофоне књижевности на основним и мастер студијама, и
књижевност егзила и постмодерну историографију и фикцију на докторским
студијама. Бави се проучавањем савременог француског романа, књижевности
Шое и књижевности егзила, студијама културе сећања. Аутор је две књиге, уредник
два зборника: учествовала је на националним и међународним конференцијама.
katarinamelic@yahoo.fr
Николић Милка В.
Рођена 1975. године у Ужицу. Дипломирала је на Филолошком факултету у
Београду, на студијском програму Српски језик и књижевност. Докторирала је
на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2012. године,
одбранивши докторску тезу под називом Поредбено-начинске конструкције
у српском језику (ментор проф. др Милош Ковачевић). Од 2013. године ради
на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу у звању доцента, а од
2018. године у звању ванредног професора. Објавила је више научних радова
из синтаксе, стилистике и методике наставе српског језика у домаћим и
међународним научним часописима и зборницима са научних скупова (Аустрија,
Бугарска, Пољска, Румунија, Русија, Чешка).
milkanik75@gmail.com
Панаотовић Мелина М.
Рођена је 1974. године у Новом Саду. Доктор књижевних наука и преводилац.
Запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за славистику,
на коме држи вежбе из Руске књижевности XIX и XX века. Области њеног
интересовања су руска књижевност XIX и XX века, савремена руска проза,
превођење теоријских и књижевних текстова, компаратистика. Објавила
је научне радове у земљи и иностранству, преводе савремене руске прозе и
поезије (осам књига књижевног превода и преводи у периодици), као и преводе
теоријских текстова из области драмске уметности и науке о књижевности.
Добитница је Бранкове награде Матице српске за 1998. годину, као и похвалницепризнања Удружења књижевних преводиоца за превод књиге В. Лорченкова Мед
и млеко (Нови Сад: Соларис, 2010), за 2011. годину. Члан је Удружења књижевних
преводилаца Србије и Славистичког друштва Србије.
melina.panaotovic@ff.uns.ac.rs
Петковић Јелена Л.
Рођена је 1975. године у Крагујевцу. Дипломирала је 2002. године на Филолошком
факултету у Београду, студије у Крагујевцу, на Катедри за српски језик и
књижевност. Докторирала је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу
2015. године, одбранивши докторску дисертацију Синтакса и семантика
двоструке негације у српском језику. Апсолвент је на Природно-математичком
факултету Универзитета у Крагујевцу, на Катедри за математику и информатику.
Запослена је као доцент на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у
Крагујевцу. Учествовала је на великом броју научних скупова и конференција у
земљи и иностранству и објавила више научних радова.
jelenapetkovic75@gmail.com
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Радић Бојанић Биљана Б.
Рођена 1975. године у Сиску, Хрватска. Сада ради као ванредни професор на Одсеку
за англистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, где је стекла
звање магистра лингвистичких наука 2005. године и где је одбранила докторат
2010. године. Њена подручја интересовања укључују семантику и прагматику,
анализу дискурса, когнитивну лингвистику, академске вештине, примењену
лингвистику и методику наставе страног језика, као и социолингвистику. Она
је учествовала у многим домаћим и међународним конференцијама и објавила
значајан број радова у домаћим и страним часописима и зборницима радова.
Осим тога, објавила је следеће монографије: Неко за чет?! Дискурс електронских
ћаскаоница на енглеском и српском језику (2007), Јавни дискурс Србије.
когнитивистичко-критичка студија (2009, у коауторству са Надеждом Силашки
и Татјаном Ђуровић), Стратегије за разумевање метафоричког вокабулара
(2013), Истраживања афективних фактора у високошколском образовању (2014,
у коауторству са Јагодом Топалов), Фејсбук кроз комуникацију и колаборацију:
друштвено-образовна истраживања (2016), а уредила и је следеће тематске
зборнике радова: Виртуелна интеракција и колаборација у настави енглеског
језика и књижевности (2012), Стратегије и стилови у настави енглеског језика
(2012), Афективна димензија у настави енглеског језика (2014), Страни језици на
Филозофском факултету: примењенолингвистичка истраживања (2014). Учесник
је два републичка пројекта (Језици и културе у времену и простору и Дигиталне
медијске технологије и друштвено-образовне промене). До сада је под њеним
менторством одбрањено преко 30 мастерских теза и 10 докторских дисертација.
radic.bojanic@gmail.com
Спасић Наташа А.
Рођена је 1990. године у Нишу. Ради као истраживач-приправник у Центру за
проучавање језика и књижевности на Универзитету у Крагујевцу на Филолошкоуметничком факултету. Област интересовања: синхрони аспект језика (методика
српског као страног језика, синтакса).
natasa.spasic@filum.kg.ac.rs
Тодоровић Стефан Д.
Рођен 1988. године у Јагодини. Основне и Мастер академске студије српског
језика и књижевности завршио је на Филолошко-уметничком факултету
Универзитета у Крагујевцу (2011). Школске 2012/2013. године уписује прву
годину Докторских академских студија филологије на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу, смер Наука о језику. Пријавио је тезу Перифрастички
глаголи као иманентна особина специјалних стилова савременог српског језика.
У периоду од 2013. до 2017. био је докторанд-стипендиста на научном пројекту,
а од 2018. запослен је на ФИЛУМ-у као истраживач-сарадник на пројекту
Динамика структура савременог српског језика (178014). Шира област његовог
научног интересовања јесте србистика (синтакса и стилистика), а потом и урбана
етнолингвистика и лингвистичка наратологија.
stefan.todorovic@filum.kg.ac.rs
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Ћирић Марија M.
Рођена је 1969. године у Београду. Ванредни је професор Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу, такође и шеф Катедре за музику у
медијима на овој институцији. Објављен јој је знатан број научних и стручних
радова (Наслеђе, Теме, New Sound, Музикологија, Musica Baltica, L’Opera, Култура,
Мокрањац, Музички талас...). Аутор је монографије Видљиви простори музике.
Суперлибрето: говор музике у филму (Tempus InMus/Универзитет у Крагујевцу).
Музички је критичар недељника НИН; члан је уредништва часописа Наслеђе,
Музички талас и Српски књижевни лист. Сарађује са Националном телевизијом
РТС и са Драмским програмом Радио Београда РТС. Добитница је признања
Витомир Богић за изузетан допринос уметности радиофоније. Искуство у
медијима резултирало је учешћима на интернационалним фестивалима (Prix
Italia, Prix Europa, Prix Circom, Rose D’Or, Premios Ondas, Birds Eye View, Balkan
Music and Art...). Докторску дисертацију одбранила је на Универзитету уметности
у Београду (Теорија уметности и медија). Основне сфере интересовања:
примењена/функционална музика, радиофонија, теорија звука, социолошки
аспекти музике у медијима.
mariamciric@gmail.com
Ћуковић Милица В.
Рођена је у Панчеву 1987. године. Истраживач сарадник Института за књижевност
и уметност у Београду, тренутно на Докторским студијама српске књижевности
и језика на Филолошком факултету у Београду. Поља интересовања: српска
књижевност (и српска књижевна периодика) 19. и 20. века. Приређене књиге:
Јован Јовановић Змај, Песме, Каирос, Сремски Карловци, 2016; Тихомир Остојић,
Нови Сад: средиште овостраног српства, Градска библиотека, Нови Сад, 2017;
Тихомир Остојић, Питања српске књижевности XVIII и XIX века, Банатски
културни центар, Ново Милошево, 2018.
tiskicvet38@gmail.com
Угреновић Александра М.
Рођена 1987. године у Београду. Ради на Филолошком факултету у Београду на
Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима на предмету
Српска књижевност XVIII и XIX века у звању доцента.
ugrenovic.sasa@gmail.com
Филиповић Сања Б.
Дипломирала на одсеку зидног сликарства 1998. на Факултету примењених
уметности у Београду, а магистрирала 2004. Научни докторат на тему Развој
схватања о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног
деловања на њега, одбранила 2009. на Академији умјетности у Бањој Луци (ментор:
др Емил Каменов; коментор: др Здравко Милинковић). Звање научног сарадника
стекла 2010. на Институту за педагошка истраживања (ИПИ) у Београду.
Од 2010. запослена је као наставник на премету Методика ликовног васпитања и
образовања у звању доцента на Факултету ликовних уметности у Београду. Од 2015.
је у звању ванредног професора. Додатни радни ангажмани у домену методике на
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основним, мастер и докторским студијама су на Факултету примењених уметности
у Београду, Академији уметности и Филозофском факултету Универзитета у
Новом Саду. Као научник објавила је више од 60 научних и стручних радова у
референтним иностраним и домаћим часописима и зборницима. Аутор је 24
уџбеничких и монографских публикација, пет акредитованих семинара за стручно
усавршавање запослених у образовању, као и неколико пројеката у домену
ликовне педагогије и образовања деце и младих. Члан је различитих радних група
у Министарству просвете, као и домаћим и међународним пројектима на пољу
образовања. Руководилац је предметне секције за наставу ликовне културе и
потпредседник удружења као што су: Друштво предметних дидактичара Србије
(ДПДС) и Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива Београд (УКБ).
Члан је и Педагошког друштва Србије (ПДС). Као ликовни уметник учествовала на
43 жириране изложбе у земљи и иностранству, од којих је 6 самосталних. Редован
је члан УЛУПУДС-а од 2004.
sanja.filipovic73@gmail.com
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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 користите Word
2010 или новији (не 2007) у формату .docx), заједно са потписаном Изјавом аутора (у PDF формату) на електронску адресу редакције Наслеђа
(nasledje@kg.ac.rs).
2. Изјава аутора је гаранција поштовања обавезе према научним и
етичким принципима:
- Радови достављени уредништву ради објављивања у часопису
Наслеђе морају представљати резултат сопствених истраживања и
не смеју кршити ауторска права или права било које треће стране.
- У радовима се морају поштовати сва правила и позитивне праксе
цитирања и референцирања извора и секундарне литературе (не сме
бити плагијаризма у било ком облику).
- Радови не смеју бити претходно 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.
- Ако је чланак био изложен на скупу у виду усменог саопштења,
податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну
прве стране чланка.
- Радови 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.
3. Дужина рукописа: дужина рада је између 10 и 13 страница (45006000 речи).
4. Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта: 12; размак
између редова: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single.
5. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен First Line: 0,5 (1,27).
6. Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово и презиме(на).
Радови не смеју имати више од два аутора. Име и презиме домаћих
аутора увек се исписује у оригиналном облику (ако се пише латиницом –
са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада. Функција и звање аутора се не наводе.
7. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно испод имена
и презимена наводи се 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
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регистрованог назива до унутрашње организационе јединице – универзитет,
факултет, центар / одсек / катедра). Ако је аутора више, мора се, назначити из
које установе потиче сваки од аутора.
8. Контакт подаци: Електронску адресу / адресе аутор(и) ставља(ју)
у напомену при дну прве странице чланка.
9. Језик рада и писмо: Језик рада може бити енглески, српски, руски,
немачки, француски или неки други европски, светски или словенски
језик, раширене употребе у међународној филолошкој комуникацији.
Радови из англофоне филологије морају бити на енглеском језику.
Писмо на којем се штампају радови на српском језику је ћирилица.
10. Наслов: Наслов треба поставити центрирано и написати великим словима.
11. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе,
резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и да стоји између
заглавља (имена аутора, афилијација, наслов) и кључних речи, након
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 First line: 0,5 (1,27)]
12. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10, и оне
се дају непосредно након апстракта.
[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New
Roman, Normal; величина фонта: 10; први ред – увучен аутоматски
(Col 1).]
13. Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе
у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста.
Захтева 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 обележавати на следећи начин: „” / ’’ ]
14. Напомене (фусноте): Напомене 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).
15. 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.
Литература 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) након обавезног
латиничног облика (у који се такве референце морају транслитеровати),
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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
наводе хронолошки. 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
данас, 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, књижевност, уметност, књ. I, Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-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.
[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.
Поступак цитирања докумената преузетих са Интернета:
[монографска публикација доступна on-line]
348

Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум
преузимања.
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 публикације, датум периодичне публикације. Име базе података. Датум
преузимања.
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.
Tesla, Nikola. Encyclopedia Britannica. ‹http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/588597/Nikola-Tesla ›. 29. 3. 2010.
[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)]
16. Резиме: Резиме рада јесте у ствари апстракт или проширени
апстракт 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 стоји на крају чланка,
након одељка Листа референци (Литература). Превод кључних речи на
језик резимеа долази после резимеа.
[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 – увучен аутоматски (Col 1).]
17. 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, области интересовања, референце публикованих књига).
Уредништво
Наслеђа
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Листа рецензената
У рецензирању радова пристиглих за објављивање у Наслеђу 44, учествовали су
Др Срето Танасић, научни саветник
Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
Др Богуслав Зјелињски, редовни професор
Институт за словенску филологију Универзитета у Познању
Др Милош Ковачевић, редовни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Софија Милорадовић, редовни професор/ научни сарадник
Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
Др Сабина Халупка-Решетар, редовни професор
Филозофски факултет у Новом Саду
Др Горан Максимовић, редовни професор
Филозофски факултет у Нишу
Др Тијана Поповић Млађеновић, редовни професор
Факултет музичке уметности у Београду
Др Драгана Дробњак, редовни професор
Филозофски факултет у Новом Саду
Др Јелена Вујић, редовни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Јелена Филиповић, редовни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Душка Кликовац, редовни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Ема Миљковић, редовни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Слободан Штетић, редовни професор
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини
Др Јулијана Вучо, редовни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Илијана Чутура, ванредни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Радмила БоДрич, ванредни професор
Филозофски факултет у Новом Саду
Др Селена Станковић, ванредни професор
Филозофски факултет у Нишу
Др Сања Ђуровић, ванредни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Ана Јовановић, ванредни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Ирина Антанасијевић, ванредни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Часлав Николић, ванредни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Др Томислав Павловић, ванредни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Соња Филиповић Ковачевић, ванредни професор
Филозофски факултет у Новом Саду
Др Веран Станојевић, ванредни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Ана Јовановић, ванредни професор
Филолошки факултет у Београду
Др Душан Стаменковић, ванредни професор
Филозофски факултет у Нишу
Др Душан Живковић, ванредни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник
Институт за српску културу Приштина – Лепосавић
Др ПреДраг Тодоровић, виши научни сарадник
Институт за књижевност и уметност у Београду
Др Игор Перишић, виши научни сарадник
Институт за књижевност и уметност у Београду
Др Љуба Бркић, ванредни професор
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Гордана Ристић, доцент
Филозофски факултет у Новом Саду
Др Даница Недељковић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Филип Васершајд, доцент
Институт за славистику Универзитета Хумболт у Берлину
Др Бранка Миленковић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Дејан Каравесовић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Тиана Тошић Лојаница, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Татјана Самарџија Грек, доцент
Филолошки факултет у Београду
Др Ана Живковић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Далиборка Поповић, доцент
Департман за филозофске науке, Државни универзитет у Новом Пазару
Др Биљана Влашковић Илић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Марија Лојаница, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Анка Симић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Др Тамара Стојановић Ђорђевић, доцент
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Уредништво / Editorial Board
Др Драган Бошковић, редовни професор / Dragan Bošković, PhD, Full Professor
Главни и одговорни уредник / Editor in Chief
Др Никола Бубања, ванредни прoфесор / Nikola Bubanja, PhD, Associate Professor
Оперативни уредник / Managing editor
Др Ала Татаренко, редовни професор, Аla Tatarenko, PhD, Full Professor,
Филолошки факултет Универзитета „Иван Франко”, Faculty of Philology, ”Ivan Franko”
Лавов, Украјина National University of Lviv, Ukraine
Др Александар Јерков, редовни професор, Aleksandar Jerkov, PhD, Full Professor,
Филолошки факултет у Београду Faculty of Philology, Belgrade
Др Анђелка Пејовић, редовни професор, Anđelka Pejović, PhD, Full Professor,
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Универзитет „Адам Мицкјевич”, Познањ, Пољска Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
Др Димка Савова, редовни професор, Dimka Savova, PhD, Full Professor,
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Др Михај Радан, редовни професор, Mihaj Radan, PhD, Full Professor,
Факултет за историју, филологију и теологију, Faculty of Letters, History and Theology, Timisoara,
Темишвар, Румунија Romania
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Др Душан Живковић, ванредни професор, Dušan Živković, PhD, Associate Professor,
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Др Juan Raez Padilla, ванредни професор, Juan Raez Padilla, PhD, Associate Professor,
Универзитет у Хаену, Шпанија University of Jaen, Spain
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