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REČ UREDNIKA

LETTER FROM THE EDITOR

REČ UREDNIKA

Zbornik radova nastalih na Drugom međunarodnom interdisciplinarnom skupu 
mladih istraživača društvenih i humanističkih nauka Konteksti, koji je održan 4. 
decembra 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 
predstavlja doprinos uspostavljanju intenzivnije naučne komunikacije između 
najmlađih članova naučne zajednice ali i važan doprinos obeležavanju 60 godina 
postojanja Filozofskog fakulteta. 

Konferencija Konteksti za svoj cilj ima razvoj interkulturnog i interdi sci pli-
narnog dijaloga između istraživača koji ulaze u polje nauke, ali i nameru da taj 
dijalog učini trajnim i obavezujućim u godinama koje dolaze. Ova konferencija 
je okupila 100 istraživača iz Srbije i drugih zemalja koji su predstavili rezultate 
svojih istraživanja a zatim ih u međusobnom podsticajnom dijalogu i komunikaciji 
sa recenzentima oblikovali u radove koji se nalaze u ovom zborniku. 

Tematski različiti ali istraživački kreativni, disciplinarno heterogeni ali 
originalni u svojim zaključcima – radovi u zborniku oblikuju istraživački kontekst 
koji svedoči o izvrsnosti njihovih autora i obilju potencijala koji će svoje prave 
mogućnosti realizovati u okruženju koje neće zanemarivati njihove doprinose 
nauci a time i društvu. Radovi obuhvataju različite oblasti ali im je zajedničko 
da su nastali u generacijskom kontekstu koji je značajniji i podsticajniji od 
konteksta u kome su moguća bilo kakva uslovljavanja. Generacijski kontekst 
mlade istraživače uslovljava relevantnošću i aktuelnošću istraživanja kao i 
zahtevom za dolaženjem do novih naučnih informacija. Verujem da Zbornik sa 
Drugog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih istraživača društvenih i 
humanističkih nauka Konteksti koji se nalazi pred nama predstavlja svedočanstvo 
ostvarenosti ovih zahteva.

doc. dr Željko Milanović
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CULTURE AND EDUCATION





Jasna Kapelan1

(Filozofski fakultet, Novi Sad)

MAŠTOM DO SAZNANJA O TOLERANCIJI I NENASILNOM 
RAZREŠENJU SUKOBA MEĐU UČENICIMA2

This paper is about the analysis of the text which represents the new end of the story „The 
Bully“ written by Ian McEwan. The text is written by a group of pupils of the fifth grade of 
a primary school in head teacher’s classes. The basic aim of the paper is the development of 
tolearnce and tendency that conflicts among children should be solved in a peaceful way, 
without violence. It was expected that pupils had been in Peter’s shoes who is the main 
character in the novel, because they belong to the same generation. At the same time, pupils 
should represent the end of the story from their own point of view. A language enables pupils 
to compare and contrast their experience with the experience of other people. By using their 
style of writing pupils represent their own thoughts and by actively listening to others in a 
group and by respecting their suggestions, pupils get more details about one another and in 
this way they accept other people, which makes them more mature and more responsible. On 
the basis of the pupils’ story it can be concluded that they realized that every conflict could 
be solved by conversation. It represented the basis for the script of a play written by pupils 
and their head teacher, which personifies honesty, sincerity, tolerance and friendship.         

 Key words: pupils, nonviolent solving conflicts, tolerance, story, „The Bully“, Ian McEwan

UVOD

U romanu Sanjar dobijamo priliku da uvidimo kako glavni junak romana, 
Piter, u periodu od svoje desete do dvanaeste godine, doživljava svet oko sebe 
kada se prepusti sanjarenju. Budući da je cilj ovog rada da se nenasilnim putem 
razreše problemi u odeljenju, koristili smo tehnike aktivnog slušanja i uvažavanja 
mišljenja drugih u grupi, da bi se analiziriao odlomak iz priče „Siledžija“ i da bi 
se osmislio njegov kraj. Korisne zamisli učenika pomogle su osmišljavanju 
scenarija za predstavu u kojoj se neguju pozitivne vrednosti kod učenika i ljudi 
upošte, a one su: poštenje, iskrenost, tolerancija i prijateljstvo. U nastavku rada 
biće predočeni teorijski okvir i metodologija istraživanja sa rezultatima, 
pedagoškim implikacijama i zaključcima.

1 majakol@abakusbp.net
2 Ovaj rad  je rađen u okviru doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom 

Sadu, na predmetu  Romani  Ijana Makjuana, pod  mentorstvom  prof. dr Zorice Đergović-Joksimović.
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TEORIJSKI OKVIR

S obzirom na to da se ovaj rad bavi nenasilnim načinima za razrešavanje 
konflikta među učenicima, potrebno je objasniti šta predstavlja nasilje u školi i 
među decom uopšte. Pored toga, veoma je važno da naši učenici shvate koji sve 
oblici nasilja postoje, kakve posledice agresivno ponašanje ostavlja na žrtvu, ali 
i na samog napadača, i kako se uspešno, bez zlostavljanja, mogu rešiti konflikti 
u društvu. Prema The Scottish Council (1992), vršnjačko nasilje može biti 
prikriveno neprijateljstvo, ali i otvoreno zastrašivanje, može da se javi samo 
privremeno, a može i da traje godinama, u kontinuitetu. „Vršnjačko zlostavljanje 
je namerna, svesna želja da se uznemiri/maltretira, zastraši, nanese povreda drugoj 
osobi – vršnjaku. Tom prilikom, onaj/ona koji/koja zlostavlja, smatra da poseduje 
neku vrstu nadmoći, koja nastavniku nije uvek lako prepoznatljiva“ (The Scottish 
Council, 1992). Međutim, postoji stereotip da dečaci češće primenjuju zastrašivanje 
i fizičko maltretiranje, a da devojčice češće koriste isključivanje i vređanje. Pa 
ipak, brojna istraživanja pokazuju da i dečaci i devojčice primenjuju iste načine 
vršnjačkog zlostavljanja u svom ponašanju. Takođe, postoje dokazi i da stariji 
učenici češće koriste reči i društvenu izolaciju u svrhu vršnjačkog zlostavljanja, 
dok su mlađi često direktnije agresivni. Međutim, vršnjačko zlostavljanje nije 
samo agresivni ispad, već emocionalna i psihološka agresivnost koja je prikrivena, 
nedostupna nastavnicima, ali i veoma bolna za osobu koja joj je izložena. „Bilo 
koje namerno i nelegalno korišćenje nadmoći nad vršnjakom, koje ga povređuje, 
jeste vršnjačko zlostavljanje/nasilje.“ (The Scottish Council, 1992). Iz istog izvora 
saznajemo da je, prema stereotipu, učenik koji zlostavlja svog vršnjaka dečak, 
obično neuspešan. često krupniji od svojih vršnjaka, prema kojima je nasilan da 
bi dobio poštovanje ili moć. Često su zlostavljači i sami bili zlostavljani. Danas 
statistički podaci pokazuju da ne postoji više dečaka koji su zlostavljači, već da 
je za njih društveno prihvatljivije da to priznaju. Oni koji zlostavljaju svoje vršnjake 
uglavnom biraju one koje je lako povrediti. Žrtve su obično novi učenici u školi 
ili odeljenju, drugačiji po govoru ili poreklu od drugih vršnjaka, nemaju razvijeno 
samopoštovanje, a kada ih drugi zlostavljaju, žrtve se obično pretvaraju da im je 
zabavno, suprotstavljaju se nasiljem i gube kontrolu, pa samim tim postaju i 
nervozniji i anksiozniji. Međutim, i bilo koje dete koje se nađe na pogrešnom 
mestu u pogrešno vreme i koje se ponaša nepoželjno, može da bude žrtva 
vršnjačkog zlostavljanja. Ono može dugo tiho da pati sve dok ne dobije dovoljno 
podrške da progovori o svom iskustvu (The Scottish Council, 1992). Veruje se da 
oni koji su bili nasilnici u ranom detinjstvu, ostaju nasilni  i kasnije tokom života. 
S druge strane, neke žrtve se oporave, a neke ne. Pojedine žrtve nasilja u školi 
trajno pate od emocionalnog stresa, a, takođe, ponekad sebe doživljavaju i kao 
odbačene, nepodesne, nedruštvene, depresivne. Čak mogu i da poveruju u to da 
su zaslužili da budu zlostavljani.

Prema The Scottish Council (1992), u današnje vreme učenici koji zlostavljaju 
svoje vršnjake imaju osobine svakog prosečnog učenika, pa ih nije lako prepoznati. 
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Naime, uspeh u školi im je obično nizak, a ostala postignuća su ista kao i kod 
druge dece. Nepopularni su među vršnjacima i nisu mnogo pouzdani. Deluju 
prilično samouvereno, a često su i sami žrtve zlostavljanja. Ono što je zajedničko 
i dečacima i devojčicama zlostavljačima je to što teže agresivnom ponašanju i ne 
mogu da zamisle kako se oseća onaj koji trpi nasilje, nemaju osećaj krivice, nego 
smatraju da je onaj koga zlostavljaju nekako to i zaslužio. S druge strane, prema 
stereotipu, smatra se da je žrtva koja trpi nasilje tiho, mirno i nesigurno dete. 

Budući da je na časovima na kojima se odvijalo ovo istraživanje korišćen grupni 
rad, predočićemo njegove osnovne karakteristike i prednosti zbog kojih smo se 
opredelili upravo za takav organizacioni oblik nastavnog rada. Stevanović (1981: 
30) navodi veoma važne dužnosti i obaveze svakog člana grupe, na primer: pomoć 
ostalim članovima u učenju i radu, razvijanje ravnopravnih odnosa u grupi i među 
ostalim grupama, sticanje znanja, učenje kako se razmenjuju znanja i iskustva, 
učenje kako se rešavaju problemi u nastavi, razvoj stvaralačkog mišljenja i 
kreativnosti, razvijanje takmičarskog duha, negovanje timskog rada i formiranje 
ličnih stavova i sistema vrednosti, uz uvažavanje mišljenja drugih. Nadalje, rad u 
grupi podrazumeva i aktivnosti kao što su: razgovor, slušanje drugih, posmatranje 
i rešavanje zadataka. 

Trnavac i Đorđević (2005: 284) ističu da rad u grupi podstiče razmenu mišljenja, 
kreativnost i maštu u učenju. Kilen (2000: 169) navodi da grupni rad pruža više 
mogućnosti učenicima da iskažu svoju kreativnost nego ostali organizacioni oblici 
rada na času, jer putem grupnog rada učenici postaju aktivni učesnici u radu na 
času, a ne pasivni primaoci informacija. Kroz grupni rad učenici imaju priliku i 
da iskažu svoje viđenje teme koja se obrađuje na času. Tako shvataju da postoji 
više načina na koje se zadatak može rešiti, a istovremeno, razgovarajući sa ostalim 
članovima grupe, razvijaju i svoje komunikativne sposobnosti. Stevanović (1981: 
7; 13–14) smatra da grupni rad omogućava korišćenje raznovrsnih izvora 
informacija i da se nastavni proces time usavršava, uz visoki stepen angažovanja 
svakog učenika. Putem grupnog rada razvijaju se pozitivne vrednosti kod učenika, 
kao što su: osećaj da se pripada zajednici, da se zajednički radi i stvara, zatim 
osposobljavanje učenika za slušanje drugih u grupi, brže prilagođavanje novim 
nastavnim situacijama, negovanje razumevanja za tuđa gledišta i stavove, 
tolerancija, stvaranje mogućnosti za efikasnije iznošenje novih i raznovrsnijih 
ideja, uspešnije razvijanje kulture izražavanja i svestrane misaone aktivnosti. 
Učenici produbljuju svoja prijateljstva, a mogu se stvoriti i nova i trajnija. 

Veoma je značajno objasniti razloge zbog kojih je za decu korisno da čitaju 
priče i zbog kojih smo se opredelili za tehniku nastavka prič e kao način za 
razrešavanje problema u odeljenju mirnim putem. Krego (2005: 185; 187) ističe 
da knjige imaju moć da leče i to posebno onda kada čitalac, odrasla osoba ili dete, 
naiđe na tekst koji se podudara sa njegovom fazom razvoja, ili sa temama koje mu 
se dopadaju. Čitajući knjige, čitalac dolazi do spoznaje da nije sam, a knjige mu 
pružaju i pomoć u razrešenju ličnih problema. Hant (2005: 202) smatra da čitanjem 
maštovitih priča deca usavršavaju svoj um. Mašta je potrebna deci kao zdrava 
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zemlja biljci. Činjenica je da nam mašta dopušta da pobegnemo od stvarnosti u 
neki novi svet  beskrajnih mogućnosti i slobode (Hunt & Lenz,  2001: 2). Želeli 
smo da naši učenici ožive takav svet i da sanjare, jer će kroz svoja maštanja, kao 
Piter, uspeti da sagledaju svet iz različitih uglova. 

Kvalitetna priča, prema Kameron (2005: 168), mora da sadrži zanimljive likove 
sa kojima deca mogu da saosećaju i koji se bave istim aktivnostima kao i oni. U 
romanu Sanjar, glavni lik Piter je, po godinama i načinu razmišljanja, blizak 
učenicima petog razreda osnovne škole, što im pomaže u razumevanju priča. 
Stivens (2005: 74–75) smatra da analizirajući jezik kojim je pisana priča, mi 
analiziramo i našu kulturu, saznajemo šta nju sve čini i uklapamo se u nju. Jezik 
omogućava ljudima da uporede svoja iskustva sa iskustvima drugih, a to je proces 
koji je oduvek bio glavni cilj dečije književnosti. Ta iskustva su dokaz da svi ljudi 
prolaze kroz slične situacije. Jezik, takođe, omogućava da doživimo i iskustva 
koja su izvan svakodnevnog života. 

Kameron (2005: 159–160; 165) navodi da je prednost tehnike nastavka priče u 
mogućnosti proširivanja same teme, odnosno, deca mogu da prodube temu priče 
u različitim pravcima, pokazujući tako koja su njihova interesovanja. Priče nas 
mogu odvesti u magičan svet, a, takođe, mogu da se shvate kao metafore za odnose 
u društvu ili za naše najdublje misli. Kada deca počinju da pišu svoje priče, ona 
mogu, kao što to čine i odrasli pisci, da uvedu poznate likove ili reči iz priča koje 
su im poznate, ili iz svog stvarnog života. Na taj način, u prilici smo da saznamo 
i to kakve probleme imaju deca. Naime, na časovima odeljenjskog starešine, 
nastavnici bi trebalo da bolje upoznaju svoje učenike. Postoji mogućnost da su, 
pisanjem priča, deca u stanju da otkriju o čemu trenutno razmišljaju i na kakve 
teškoće nailaze u školi i u porodici, pre svega. U većini slučajeva, učenici se plaše 
da o ovim teškoćama govore pred celim odeljenjem, pa im je lakše da o tome pišu.  

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, 
u kojoj autorka ovog rada predaje engleski jezik, među ukupno dvadeset šest 
(N=26)  učenika odeljenja V2, u kome je bilo sedamnaest (N=17) dečaka i devet 
(N=9) devojčica. Istraživanje smo izvršili na dva časa odeljenjskog starešine, jer 
je autorka ovog rada i nastavnica engleskog jezika i odeljenjski starešina učenicima 
odeljenja koje je učestvovalo u ovom istraživanju. Pošto se roman Sanjar sastoji 
iz sedam priča, učenike smo podelili u sedam grupa. U pet grupa bilo je po četiri 
(N=4)  učenika, a u preostale dve grupe po tri (N=3)  učenika. U ovom radu biće 
prikazana analiza nastavka priče „Siledžija“, koja je pronašla svoju primenu u 
svakodnevnom životu učenika, odnosno u razrešavanju problema koji ih najviše 
okupiraju. Ono što je prethodilo radu u grupi, na časovima odeljenjskog starešine, 
jeste rad u paru prilikom održavanja nekoliko radionica, a i sociometrija odel-
jenja koju smo sproveli uz pomoć pedagoga škole, radi  utvrđivanja koji učenici 
bi se, na osnovu svojih ličnih afiniteta, najbolje snašli u određenoj grupi. 
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Cilj istraživanja je sledeći: korišćenjem mašte i putem zajedničkog stvaralaštva, 
odnosno, grupnog rada, može se razviti tolerancija kod učenika, a mogu se, na 
miran način, bez nasilja, razrešiti i konflikti u odeljenju. Završavajući priču na 
svoj način, učenici prikazuju svoju ličnost, a uvažavajući razmišljanja i sugestije 
drugih u grupi, učenici saznaju mnogo više jedni o drugima i prihvataju i druge 
ljude, što ih čini zrelijim i odgovornijim. 

Pošto i sam Piter, glavni junak romana, ima deset ili jedanaest godina u većini 
priča (u sedmoj priči ima dvanaest godina), uzrast učenika petog razreda osnovne 
škole (jedanaest i dvanaest godina) poslužio nam je da shvatimo kako upravo oni 
doživljavaju priče iz ovog romana iz svog, odnosno, Piterovog ugla.

Budući da su učenici dobili zadatak da završe priču na osnovu ponuđenog 
odlomka, stiče se utisak da im je pružena određena sloboda u tom kreativnom 
procesu. To i jeste jedan od ciljeva istraživanja, jer se od učenika, kako Tanović 
nagalašava (1984: 283), očekivala drugačija, složenija psihička radnja, koja je 
podrazumevala samostalno pronalaženje rešenja, a ne prepoznavanje gotovih 
rešenja. 

Mogli smo pretpostaviti da će učenici pisati priču pomoću dve tehnike: naracije 
i dijaloga. Tanović tvrdi da je dijalog blizak prirodnoj upotrebi i to je njegova 
najveća prednost (1984: 306). Kameron (2005: 168; 176) ističe i činjenicu da dija-
log u priči omogućava da se priča i odglumi, odnosno učenici mogu da nauče 
određene fraze koje se koriste u dijalogu (2005: 168; 176). Kameron, zatim, 
predočava način na koji učenici mogu zajedno da napišu priču: deca razgovaraju 
o temi, iznose svoja mišljenja i stavove, a na kraju zajedno sastavljaju priču (2005: 
194). Kada razgovaraju o temi, deca to moraju da čine precizno i jasno. Preciznost 
u jeziku podrazumeva to da deca izaberu i prilagode tehnike pomoću kojih će reći 
ili napisati ono što misle. Jasnoća podrazumeva da se jezik koristi upravo za temu 
kojoj je namenjen. Preciznost zahteva jasnoću, a takođe i to da učenici koriste 
jezik kojim će na najbolji način iskazati ono što osećaju i da će kroz razgovor sa 
drugima biti uvereni da su oni razumeli njihov tekst. Trudili smo se da i naši 
učenici završavaju svoje priče upravo na ovaj način. 

Nakon završetka priča, učenicima se pružila mogućnost da naprave svoju 
predstavu sa ciljem da i ostali učenici, kao i nastavnici i roditelji, vide rezultate 
njihovog rada i da se zainteresuju za ovaj metod nastave. Naime, na osnovu ove 
priče i ostalih priča učenika, učenici su uz pomoć odeljenjskog starešine osmislili 
scenario za predstavu „Dve porodice u zemlji čuda“ („Two famililes in 
Wonderland“) na engleskom jeziku. U predstavi su glumili svi učenici odeljenja 
i prikazivala se u školi, za učenike, nastavnike i roditelje, kao i na Festivalu dečjeg 
dramskog stvaralaštva „Otvorena scena“ u Bačkoj Palanci 26. aprila 2014. godine, 
na kom je osvojila nagradu za inovativnost. Predstava je imala za cilj da neguje 
pozitivne ljudske vrednosti, kao što su: poštenje, iskrenost, tolerancija i prijateljstvo. 

Sam tok istraživanja bi mogao da se opiše na sledeći način: na prvom času 
istraživanja, nastavnica je ukratko objasnila učenicima o čemu se govori u romanu 
i upoznala učenike sa glavnim likovima romana. Zatim je podelila učenike u grupe 
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i objasnila im šta se od njih očekuje u zadatku. Naime, sve grupe su imale isti 
zadatak – dobili su odlomak iz određene priče i trebalo je da je završe. Svaka 
grupa izabrala je svog predstavnika, čija je uloga na prvom času bila da obezbedi 
pravilno sprovođenje zadatka u okviru svoje grupe, odnosno da vodi računa o 
tome da svi učenici podjednako učestvuju u radu, da iznose svoje stavove i 
mišljenja, i da jedni druge slušaju u ovom stvaralačkom procesu. Za vreme 
izvršavanja zadatka, i sama nastavnica imala je veoma važnu ulogu u kontroli 
grupa. Ona ih je obilazila, posmatrala i vodila računa o tome da grupe napreduju 
odgovarajućim tempom i ,takođe, odgovarala je na pitanja učenika u vezi sa 
tekstom, jer je praksa pokazala da učenici uglavnom skupe hrabrost da postave 
nastavnici pitanja tek kada ona priđe njihovoj grupi. Na drugom času, predstavnici 
grupa čitali su priče, a posle toga, kratkom diskusijom u odeljenju, dolazili smo 
do određenih zaključaka, koji će biti predočeni u delu rada koji se bavi rezultatima 
istraživanja. Nakon toga, usledilo je pisanje scenarija, a zatim i probe za predstavu, 
koje su se sprovodile u toku jednog polugodišta.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Odlomak iz priče „Siledžija“, koji smo izabrali, jeste onaj posle kojeg nastupa 
ključni razvoj događaja u priči i koji unosi napetost i budi znatiželju kod čitalaca, 
pa samim tim, pruža i odličnu podlogu za nastavak maštanja. 

Odlomak iz priče „Siledžija“

Bari je školski siledžija iz naših snova. Nije on nimalo jači od bilo koga među 
nama. I  moć  i snagu daju mu naši snovi. Mi smo ga sami stvorili. Kad dođe kući, 
Bari više nikome nije uverljiv kao siledžija  i onda jednostavno postaje onakav 
kakav jeste. 

Bari se ponovo oglasio. „Ovo ti je poslednja šansa. Daj mi jabuku ili ću te 
zviznuti tako da se probudiš sredinom iduće nedelje.“ 

Umesto odovora, Piter je prineo jabuku ustima i odgrizao jedan ogroman griz. 
„Znaš šta“, rekao je polako s punim ustima. „Ne verujem ti. A reći ću ti još nešto 
za iste pare. Ne verujem čak ni da  postojiš.“ (Makjuan,  2007: 63). 

U romanu Sanjar, siledžija Bari Tamerlejn nije se uklapao u stereotip 
zlostavljača:

Barijev glas nije bio oštar i promukao, oči mu nisu bile tvrde i sitne, pa čak 
nije bio ni upadljivo glup. Bio je u stvari prilično okruglast i mek, mada ne i debeo, 
s naočarima, i spužvastim roze obrazima, i srebrnom protezom na zubima. 
(Makjuan,  2007: 56). 

Ono što je, po Piterovom mišljenju, Barija činilo uspešnim siledžijom jeste: 
Barijeva čudna sposobnost da na najbrži mogući način pređe put od  želje za  

nečim do posedovanja tog istog. Drugi razlog Barijevog uspeha bio je dovoljan da 
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osetiš kako ti se neka ledena ruka zavlači u stomak. Strepeo si od Barija jer su i 
svi ostali strepeli.  (Makjuan,  2007:  56–57). 

Bari je opisan kao neko ko je u školi posedovao veliku moć, kao slepa sila. 
Uspevao je da dobije ono što je poželeo. S druge strane, Barijeva neuredna soba 
sa razbacanim stvarima, bila je slična Piterovoj. Bari je za Pitera bio misterija. 
Piter je čak smatrao da se Bari na putu od kuće do škole pretvara u čudovište, a 
na kraju dana, ponovo u dečaka. U odlomku za analizu postoje rečenice koje nam 
ukazuju na to da je i Bari zaista jedan običan dečak koji, kada dođe kući, postaje 
onakav kakav jeste. Ta poruka je veoma važna za učenike osnovne škole, a posebno 
za one koji počinju da se ponašaju agresivno. 

Kada su se Bari i Piter sukobili, dok je mnogo dece navijalo, Bari je, sasvim 
neočekivano, briznuo u plač. Kada su se svi razišli, Bari je na ostalim časovima 
bio miran, dok je Piter bio ponosan što je uspeo da pobedi siledžiju bez nasilja, 
pomoću blistavog uma. Međutim, kasnije mu je bilo žao što je vređao Barija, pa 
se i sam osetio kao siledžija. Da bi to promenio, pozvao je Barija da igra fudbal 
sa njim. Svako ruganje postalo je besmisleno, a drugarstvo je pobedilo. To je jedan 
od primera kako se može zaustaviti nasilno ponašanje bez upotrebe sile. Očekivali 
smo da će i naši učenici pronaći slično rešenje. 

ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA

U nastavku rada biće prikazan  nastavak  priče „Siledžija“, koju je završila 
jedna grupa učenika, kao i analiza nastavka priče.

Nastavak priče grupe učenika

„Više ti ne dam pare!“ 
„Više nas nećeš plašiti svojom maskom, jer te se više ne bojimo!“ 
„Šta? Vi to meni nešto govorite?“
„Kako šta? Istina je! Nećeš nas plašiti, pa makar nam to bilo poslednje na 

svetu!“ 
Sva deca su se pobunila. 
„Zar svaki problem mora da se reši tučom?“ 
„Ne mora, ali mi se uvek tučemo!“ 
„Ali ja želim da prestanemo s tim!“ 
„Kako misliš da prestanemo? Pa mi ni ne znamo drugačije!“
„Hajde bar da pokušamo!“
„Važi. Onda ćemo biti drugari, ali obećajmo jedni drugima da se više nećemo 

svađati!“ 
„Ja obećavam. Ali obećajte i vi!“
„Evo, čvrsto obećavamo!“
„Mogli bismo i na sladoled u znak pomirenja.“
„Naravno! Kako se toga ranije nismo setili?“
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„Ništa se ne rešava tučom, nego lepim razgovorom.“ 
Učenicima je najteže bilo da završe ovaj odlomak, jer u ovom odeljenju ima 

dosta učenika, a posebno dečaka, koji često konflikte rešavaju agresivnim 
ponašanjem. Zato smo neke od njih odredili da budu u ovoj grupi i da nauče da 
nasilje ne predstavlja rešenje problema ni u kom slučaju. Ovim učenicima je bilo 
lakše da se izražavaju putem dijaloga između Pitera i ostale dece, s jedne, i Barija, 
s druge strane. Učenici su opisali situaciju u kojoj Bari ugnjetava dečake tako što 
im uzima novac. Međutim, ovog puta, dečaci mu se verbalno suprotstavljaju. Kroz 
razgovor, ubrzo dolaze do rešenja problema i zaključuju da nasiljem ništa neće 
postići. 

Iako je kratak, pomoću ovog dijaloga možemo uvideti da su se učenici potrudili 
da sami opišu problem koji se mogao razrešiti fizičkim sukobom, ali ipak nije. 
Učenici su sami priznali da su navikli da svoje sukobe rešavaju nasilnim 
ponašanjem, a da se ranije nisu ni potrudili da pokušaju da reaguju drugačije. Tek 
kada su počeli da razgovaraju i da nude konstruktivne načine za rešenje problema, 
pronašli su zajednički jezik i odlučili da se više neće svađati. Čak su se setili i da 
pomirenje proslave na veoma lep način, a to je odlaskom na sladoled. Stiče se 
utisak da tek kada obe suprotstavljene strane učine korak ka mirnom razrešenju 
sukoba, tada možemo očekivati i veliki napredak. 

Ono što su učenici zaključili tokom analize ovog dijaloga veoma je značajno 
i za razvoj njihovog daljeg odnosa sa drugovima u odeljenju. Nisu skrivali 
zadovoljstvo što su dobili priliku da iskažu svoj stav kada je u pitanju prijateljstvo 
i razrešenje sukoba. Možemo zaključiti da se od učenika može dosta toga naučiti 
kada su odnosi među ljudima u pitanju. Obično su nastavnici ti koji učenicima 
dele savete i govore im kako treba da se ponašaju, ali oni često zaboravljaju da 
učenike treba slušati i dati im priliku da i oni iskažu svoje mišljenje. Jer, često oni 
jedni drugima mogu najviše da pomognu, ukoliko im se pruži prilika za to. U 
svakom slučaju, s obzirom na situaciju u odeljenju, kada je drugarstvo u pitanju, 
ovaj odlomak i njegov nastavak imali su izuzetan doprinos u izgradnji zajedništva 
i osećaja pripadnosti odeljenju. 

PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE

Stiče se utisak da, kada je vršnjačko nasilje u pitanju, odeljenjski starešina treba 
što pre i što bolje da upozna svoje učenike. Na časovima bi trebalo koristiti sve 
primenljive načine za stvaranje prihvatljivog ponašanja u školi putem dramatizacije, 
dijaloga, predstava, diskusija, različitih vrsta igara i drugih aktivnosti. Odeljenjski 
starešina bi trebalo da usmerava decu da se ponašaju na prihvatljiv način radi lične 
dobrobiti i dobrobiti drugih, da traži rešenje konflikata i da podstiče poželjno 
ponašanje. 

Gordon (2003: 42; 54–55; 57) nastavnicima predlaže i tehniku aktivnog slušanja 
prilikom rešavanja problema, koja se koristila i u ovom istraživanju putem rada u 
grupi. Naime, prava vrsta razgovora može da dovede do konstruktivne promene. 
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Tehnika aktivnog slušanja, pre svega, podrazumeva da nastavnik veruje u 
učenikovu sposobnost da reši svoj problem. Prepuštanjem odgovornosti učenicima 
da sami analiziraju i rešavaju svoje probleme, nastavnici kod učenika podstiču 
kreativnost. Zatim, nastavnik mora da izrazi svoju želju da pomogne učeniku i 
da pronađe vreme za to, kao i da poštuje ono što mu je učenik u poverenju rekao. 
Aktivno slušanje, takođe, doprinosi i razvoju bliskijeg i sadržajnijeg odnosa 
između nastavnika i učenika.

Tehnika aktivnog slušanja, takođe, može da se primeni i kroz grupnu diskusiju 
u odeljenju.  Gordon (2003: 65; 83; 173; 207) ističe da na taj način učenici ispituju 
svoja osećanja i stavove i pri tome razmatraju i usvajaju određene vrednosti, što 
podstiče i intelektualni napredak. Ovaj autor navodi i šest koraka u procesu 
rešavanja problema, a to su: definisanje problema, smišljanje mogućih rešenja, 
procenjivanje rešenja, odluka o najboljem rešenju, određivanje načina sprovođenja 
odluke i procena koliko je uspešno problem rešen. Časovi odeljenjskog starešine 
na kojima se koriste aktivno slušanje, grupna diskusija i navedeni koraci u 
rešavanju problema, doprinose razvoju kreativnog mišljenja kod učenika, a grupe 
učenika preuzimaju odgovornost za doneto rešenje. Zbog toga bi nastavnik trebalo 
često da koristi aktivno slušanje u svom radu. 

Gordon (2003: 230–234; 17) ističe i  činjenicu da i sam nastavnik može dosta 
toga da nauči od svojih učenika i to u slučaju kada pokuša da se stavi u njihov 
položaj u određenoj situaciji. Svaki nastavnik može da poboljša svoje odnose sa 
učenicima na taj način što će im pomoći da postanu otvoreniji, brižljiviji, 
samostalniji i zadovoljniji. 

U ovom istraživanju želeli smo da razvijemo sposobnost aktivnog slušanja 
među učenicima, kako bi oni došli do saznanja da se svaki problem može rešiti 
upravo putem razgovora. Pored toga, učenicima se pružila mogućnost da uz pomoć 
nastavnice osmisle scenario za predstavu na engleskom jeziku, u kojoj su glumili 
svi učenici, i koja se prikazivala u školi, za nastavnike, ostale učenike i roditelje, 
kao i na festivalu dečijeg stvaralaštva, i koja je imala za cilj da neguje pozitivne 
ljudske vrednosti kod učenika i u društvu uopšte.

Iako se posle pisanja i analiza priča i nakon izvođenja proba za predstavu, kao 
i same predstave činilo da su svi učenici naučili da ne treba da se agresivno 
ponašaju kada dođe do konflikta, stiče se utisak da je potrebno još mnogo truda 
i časova odeljenjskog starešine, na kojima bi se sprovodila ovakva i slična 
istraživanja, da bi i oni učenici koji i dalje stvaraju probleme u odeljenju, ali sada 
u manjoj meri, shvatili da se, aktivnim slušanjem drugih i pravilnom 
komunikacijom u grupnom radu, svaki problem može rešiti. U svakom slučaju, 
ovo istraživanje je veliki korak ka rešavanju problema na miran način. 

ZAKLJUČAK

Nakon sprovedenog istraživanja može se izvesti zaključak da su učenici u ovom 
kreativnom procesu aktivno koristili svoju maštu i putem grupnog rada došli do 
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zaključka da se problemi u odeljenju, a i inače u životu, mogu uspešno rešiti 
razgovorom, bez agresivnog ponašanja. 

Kroz grupni rad, učenici su iskazivali i svoje viđenje teme koja se obrađivala 
na času. Shvatili su da postoji više kreativnih načina na koje se problem može 
rešiti, a putem razgovora sa ostalim članovima grupe, razvili su i svoje 
komunikativne sposobnosti. Učenici su se osposobili i za samostalan rad, a ovakva, 
modernija vrsta nastave, podstakla ih je i da budu kreativniji i da u većoj meri 
neguju drugarstvo. Radna atmosfera u kojoj se odvijalo ovo istraživanje bila je 
puna dinamike i stalne razmene znanja i iskustva, a razvijale su se i pozitivne 
osobine kod učenika, kao što su: osećaj da se zajednički stvara, brže prilagođavanje 
novim situacijama, razumevanje za tuđe stavove, tolerancija i efikasnije razvijanje 
kulture izražavanja. Dakle, grupni rad nije imao samo svoju didaktičku primenu 
u toku ovog istraživanja, nego je učio decu i toleranciji i primeni raznih oblika 
aktivnog slušanja i pravilne komunikacije, pri kojoj se iznosi svoje viđenje teme, 
ali istovremeno i uvažavaju tuđa mišljenja, želje i stavovi. Pisanje za učenike 
zacelo je predstavljalo spoj zadovoljstva i usvajanja obrazaca pravilnog ponašanja, 
a uspeli su i da prodube temu u različitim pravcima, pokazujući na taj način koja 
su njihova interesovanja. Priče su odvele decu u magičan svet, a takođe su shvaćene 
i kao metafore za njihove najdublje misli. Na taj način, nastavnica je bila u prilici 
da sazna i to kakve probleme imaju deca. Pisanje priča je, takođe, imalo i lekovitu 
moć, jer su se odlomci priča podudarali sa fazom razvoja dece i temama koje im 
se dopadaju. Na taj način, deca su shvatala da nisu sama i da im knjige pružaju 
pomoć u rešavanju određenih problema.
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VASPITNO-OBRAZOVNI ZNAČAJ INTERKULTURALNE 
OSETLJIVOSTI KROZ FAZE LIČNOG RAZVOJA PO MODELU 

MILTONA J. BENETA2

Intercultural learning is gaining importance, especially in institutions of non-formal 
education, but it is given more attention in formal education as well. One of views on 
intercultural learning and development  is model of intercultural sensitivity by Milton J. 
Bennett. His development model represents a shift from ethnocentrism to stage of 
ethnorelativism and understanding of personal view of the world according to the stage of 
intercultural mediation and the possibility of action in different cultures. The aim of this paper 
is, phases that Bennett describes, to connect with the educational importance they have for 
individual, for his development of self-realization. On the other hand,  we can make parallels 
with the social significance of the development of responsibility towards own, and other 
cultures. In conclusion it can be stated that the existing educational facilities need to innovate 
at all levels. 

Key words: intercultural learning, ethnocentrism, ethnorelativism, formal education, 
personal  development, social significance.

UVOD

U skladu sa koncepcijom o doživotnom učenju i razvoju demokratskog društva, 
podstaknutom procesom globalizacije, interkulturalno učenje sve više dobija na 
značaju. S obzirom na to da škola ima dvostruku ulogu i vaspitanja i obrazovanja, 
ona mora da osigura maksimalan razvoj svih učenika, što nije nimalo jednostavan 
zadatak. Zbog sve većih zahteva koji se pred nju stavljaju, često se javljaju prigovori 
postojećem sistemu obrazovanja. Kao kritika na školu, koja se zasniva isključivo 
na potrebama društva, pojedine reforme u toku različitih perioda dovodile su do 
promena koje su zahtevale obrazovanje koje se zasniva na interesima učenika. 
Nažalost, ni ovi pristupi nisu uspeli da opstanu jer se nije dovoljno uzimala u obzir 
socijalna funkcija, pa je škola isključivo usmerena na učenika bila nedovoljna 
priprema za život. Međutim, kritike postojećoj školi dokaz su neophodnosti 
promena. Iako su interkulturalnost i interkulturlano učenje dosta proučavani, 

1 bosanac.maja4@hotmail.co.uk
2 Tekst je rezultat rada na projektu „Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja“ br. 179036 

(2011-2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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posebno u okviru neformalnog obrazovanja, bitno je da se istakne i njihov značaj 
u okviru formalnog obrazovanja, kako kroz univerzitete, isto tako i u okviru škola. 
Kroz sistemski pristup interkulturalnosti, veće su šanse da se probudi svest o 
značaju aktivizma kod mladih i podsticanju za participaciju u društvu, dok se, sa 
druge strane, utiče na lični razvoj pojedinca. Takođe, bitno je da se istaknu i 
kompetencije koje su potrebne nastavnicima, jer uporedo sa promenama u 
obrazovanju, menjaju i uloge nastavnika. Postoje mnogobrojna istraživanja i 
modeli ispitivanja i merenja interkulturalne osetljivosti. 

Najpoznatiji merni instrumeni su Skala interkulturalne osetljivosti (Intercultural 
Sensitivity Scale - ISS), čiji su autori Chen i Starosta (1996), a sastoji se od 24 
izjave koje ispitanici, prema ličnom iskustvu, procenju na skali Likertovog tipa3. 
Drugi model je Benetov (Bennett) razvojni model interkulturalne osetljivosti, koji 
ima više osnova da bude pedagoški relevantan i analiziran jer se ističe njegova 
razvojna dimenzija. Cilj rada je da prikaže način na koji Benetov razvojni model 
doprinosi razvoju metakognitivnih sposobnosti, kao i aktivnog učenja. Rad je 
deskriptivnog karaktera. Osnovna hipoteza rada je da svest o razvojnom modelu 
interkulturalne osetljivosti doprinosi i vaspitnim i obrazovnim zadacima nastave, 
doprinosi razvoju samorefleksije kod pojedinaca, ali, isto tako, može i da doprinese 
u proceni ličnih odnosa sa drugima. U skladu sa postavljenom hipotezom, u radu 
je istaknuto mišljenje autora rada, uz potkrepljenja istaknutih autora iz ove oblasti.                    
Ovaj model se veoma često koristi u radu sa mladima na internacionalnom nivou, 
posebno kada je reč o različitim treninzima koji se odnose na razvoj interkulturalne 
osetljivosti, ali njegova primena može da bude od velike koristi i u sistemu 
formalnog obrazovanja, pre svega na univerzitetskom nivou, posebno u radu sa 
budućim nastavnicima, kako bi oni u budućem radu holistički pristupali pitanju 
interkulturalnosti.

BENETOV RAZVOJNI MODEL INTERKULTURALNE OSETLJIVOSTI

 U radu se razmatra vaspitno-obrazovni značaj interkulturalne osetljivosti po 
modelu Miltona J. Beneta, poznat i kao DMIS – Development Model of Intercultral 
Sensitivity, koji se sastoji od šest nivoa, čiji je cilj da se objasni kako osobe 
konstruišu svoj pogled prema kulturnoj različitosti. Prva tri nivoa ili faze su faze 
etnocentirma, a poslednje tri su faze etnorelativizma (tabela 1). Iz pedagoškog 
ugla je posebno značajano da se dodatno osvrne na značaj konstrukcije gde se 
Benet poziva na Kellijev (Kelly, 1963: 16) konstruktivistički pristup, prema kojem 
stečeno iskustvo pojedinca/grupe utiče na određivanje značaja događaja u njihovom 
životu. Upravo kroz ovaj pristup, pojedinac se stavlja u aktivan položaj i postaje 
učesnik u konstrukciji svojih znanja, koji će, isto tako, uticati i na formiranje 
vrednosti. Značaj bavljenja interkulturalnom osetljivošću zasniva se i na činjenici 
da je ovo veoma složen proces, za koji pojedinac mora da bude na određenom 

3 Za svaku izjavu iskazuje se stepen slaganja ili neslaganja na petostepenoj skali: „uopšte se ne slažem“, 
„ne slažem se“, „nemam mišljenje“, „slažem se“, „u potpunosti se slažem“.
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nivou zrelosti, a, uz to, ne radi se samo o reproduktivnom učenju, već je potrebno 
da se aktiviraju viši nivoi mišljenja. Sa druge strane, vaspitni značaj interkulturalne 
osetljivosti je veliki i zbog toga ne bi trebalo da bude prepušten slučaju i spontanom 
formiranju, s obzirom na to da su pojedinci svakodnevno okruženi ovim pojavama. 
Neretko zbog nesistematskog pristupa može da se stvori negativan  ili pogrešan 
stav, koji u budućnosti može da ima dalekosežne posledice. U okviru pedagogije, 
ovaj značaj odnosi se na činjenicu da interkulturalna osetljivost nije urođena 
ljudska osobina, već se stiče. Interkulturalna osetljivost je sposobnost uočavanja 
i prepoznavanja postojanja različitih pogleda na svet, koji nam omogućavaju da 
prihvatimo i priznajemo ne samo lične kulturne vrednosti, već i vrednosti kulturno 
drugačijih osoba (Piršl, 2007). Interkuturalna osetljivost je neophodna za život 
i rad u multikulturalnom društvu. Često se različito pristupa pojmovima 
interkuluralnog i multikulturalnog, gde se oni ponekad izjednačavaju, dok im 
drugi autori daju različita značanja. Za potrebe ovog rada prihvata se stanovište 
po kojem interkulturalizam ima dinamičku dimenziju, koja podrazumeva i 
interakciju, za razliku od multikulturalizma, koji podrazumeva samo postojanje 
više kultura, ali ne mora da znači da između njih postoji interakcija i prožimanje. 
Upravo aspekat koji se odnosi na ovu dinamičku komponentu uticaja pripadnika 
jedne kulture na pripadnike druge kulture. 

Glavni koncept Benetovog modela je ono što on naziva „diferencijacija“, 
odnosno kako da se prepoznaju različitosti i da se živi sa njima. „Diferencijacija“ 
se odnosi na potrebu da se jedna stvar posmatra na različite načine, kao i na 
činjenicu da se „kulture razlikuju jedna od druge prema načinu na koji održavaju 
različite obrasce diferencijacije, odnosno poglede na svet“. Drugi aspekt se odnosi 
na Benetovo viđenje kulture kao načina kojim ljudi tumače realnost i načina kojim 
neko treba da posmatra svet oko sbe. Ovo tumačenje se razlikuje od kulture do 
kulture (Gilert, 2000).

Baš kao i koncepcija o doživotnom učenju, i razvijanje interkulturalne 
osetljivosti je proces kroz koji učimo da prepoznajemo i da se suočavamo sa 
osnovnim razlikama između kultura, kao i razlikama u načinu na koji one opažaju 
svet. Cilj Benetovog modela je kontinuiran razvoj od faza etnocentrizma ka 
etnorelativizmu. Poseban značaj za vaspino-obrazovni značaj polazi od činjenice 
da je veoma lako da se utvrdi na kojem nivou se učenik nalazi i da mu se , u skladu 
sa tim, pomogne prelazak na sledeći nivo. Ono što je bitno pre upotrebe razvojnog 
modela u radu sa učenicima je da i nastavnici imaju svest o svom nivou 
interkulturalne osetljivosti. Upravo zbog toga je na početku rada navedeno da bi 
implementacija, pre svega, trebalo da bude na univerzitetskom nivou za buduće 
nastavnike i stručne saradnike, koji bi, nakon toga, bili spremni da utiču na razvoj 
interkulturalne osetljivosti svojih učenika.
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Tabela 1
Stadijumi razvoja interkulturalne osetljivosti po Benetu
etnocentrizam                                             etnorelazivizam

      1                     2                       3                            1                         2                          3

poricanje     odbrana       minimiziranje         prihvatanje        adaptacija    integracija

- izolacija    - omalovažavanje  - fi zički               - bihejvioralni   - empatija       - kontekstualna
                    - superiornost         univerzalizam      relativizam                               procena
- separacija  - obrtanje  u         - transcedentalni   - vrednosni       - pluralizam    - konstruktivna
                      suprotnost            univerzalizam        relativizam                              marginalnost

Faze etnocentrizma 

Benet je predstavio etnocentrizam kao fazu u kojoj osoba pretpostavlja da je 
njegov/njen pogled na svet, u suštini, jedina realnost. Poricanje je u osnovi 
egocentričnog pogleda na svet i znači da osoba negira da postoje različita viđenja 
realnosti (Gilert, 2000: 32). Tipično ponašanje za ovaj stadijum je zanemarivanje, 
ignorisanje ili indiferentnost prema kulturnim razlikama. Prema Gošović (2007), 
ovakvo ponašanje se najčešće javlja kod osoba koje su odrasle u kulturno 
homogenim sredinama i nisu imale mnogo kontakata sa ljudima izvan svoje 
kulturne grupe.U radu sa učenicima bitno je da nastavnik prepozna koji je razlog 
određenog ponašanja, a poricanje razlika ima dva međustadijuma: (1) Izolacija 
- koja nije namerna, već je, bilo malo ili uopšte, nije bilo prilika za suočavanje sa 
kulturnim razlikama, pa zbog toga i nema iskustava te vrste (Gilert, 2000). 
Nastavnik bi, ukoliko za to ima prilike, mogao učenike da dovede u kontakt sa 
pripadnicima druge kulture, ili bar da im posredno (putem medija, određenih 
manifestacija...) omogući drugačije viđenje realnosti; (2) za razliku od izolacije, 
koja je nenamerna, ovde je reč o poricanju zasnovanom na separaciji – namernom 
razdvajanju i predstavljanju barijara među ljudima. Prema tome, separacija, bar 
na momenat, priznaje da postoje razlike. Ekstremni primer separacije je sistem 
aparthejda koji je postojao u Južnoj Africi, kao i različiti vidovi rasne segregacije 
(Gošović et al., 2007). U nastavi, kroz obradu ovakvih tema, nastavnici mogu da 
povežu sadržaje sa interkulturalnošću, načinu na koji je danas potrebno da se 
postupa. Povezujući ovakve teme, moguće je da se poveća osetljivost prema 
drugima. Kako navode neki autori (Piršl, 2007), emocionalna sposobnost, koja se 
ogleda u osetljivosti pojedinca prema osobi drugačijeg kulturnog porekla, postala 
je jedna od najznačajnijih kompetencija u interkulturalnim odnosima.

Sa druge strane, pripadnici potlačenih grupa imaju sklonost da „preskoče“ 
fazu poricanja, jer je za njih gotovo nemoguće poreći postojanje različitosti, s 
obzirom na to da je upravo njihova sopstvena različitost, ili drugačiji pogled na 
svet, ono što je negirano (Gilert, 2000). Prepoznavanje ove faze od strane 
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nastavnika je bitno kako bi mogao da razume, a potom i utiče na razvoj 
interkulturalne osetljivosti. Zbog velikog broja migracija, iz brojnih razloga, u 
budućnosti bi ovakvi i slični slučajevi mogli da postanu i češći nego trenutno.

Kao drugu fazu, Benet opisuje fazu odbrane. Na ovom stadijumu osoba uočava 
razlike i opaža ih kao pretnju, jer se kulturne različitosti posmatraju kao alternativa 
određenoj realnosti, odnosno nečijem identitetu. Zbog toga se različitost 
prepoznaje, ali se protiv nje i bori (Gilert, 2000: 32). Za ovaj stadijum je 
karakteristično postojanje stereotipa o pripadnicima drugih kultura i 
pojednostavljeno (dihotomno) razmišljanje u kategorijama „mi-oni“. Sa pedagoškog 
aspekta, prepoznavanje ove faze može da bude krucijalno, jer stereotipi ne moraju 
da budu loši. Oni su način na koji se pretpostavlja da se pripadnici određene 
kulture ponašaju. U čovekovoj je prirodi da se plaši nečega što je novo, ali upravo 
izlaskom iz zone komfora počinje istinsko učenje. U ovoj fazi potrebno je učenike 
izvesti iz zone komfora u tzv. zonu rastezanja, koja dovodi i do konflikata, ali 
adekvatnim razrešavanjem oni postaju dobra vodilja za nova saznanja.

Postoje tri forme odbrane: (1) Najustaljenija strategija te borbe je 
omalovažavanje, gde se različit pogled na svet ocenjuje kao negativan, druge 
kulture se posmatraju kao inferiorne i koriste se uvredljivi izrazi za njihovo 
opisivanje. Ekstremne verzije ove forme su nacizam i rasizam (Gošović et al., 
2007); (2) Druga strana omalovažavanja je superiornost, koja označava tendenciju 
da se u poređenju sa drugim kulturama ističu i preuveličavaju samo pozitivne 
karakteristike sopstvene kulture. Kao primer osobe na ovom nivou može da se 
navede da pojedinac smatra da način života u njegovoj kulturi treba da bude model 
za ostatak sveta. Benet je to opisao kroz primer modernizacija, u kojima se ističe 
da superiornost zapadnjih zemalja pretpostavlja da je cilj zemalja u razvoju da 
slede zapadni model (Gošović et al., 2007). U nastavnom procesu, kroz ovakve 
sadržaje moguće je napraviti poveznicu sa primerima istočnih zemalja sveta, 
vrednostima koje one neguju, i napraviti poređenje modela sa istoka i zapada. 
Predstavljanjem pluralizma potrebno je razvijati analitičnost i izbeći nekritičko 
prihvatanje jednog odgovora kao važećeg za sve; (3) Ponekad se navodi i treća  
strategija, koju Benet naziva „preokretanje“ ili „obrtanje u suprotnost“, u kojoj se 
druga kultura opaža ako superiorna, a u isto vreme se oseća otuđenost od sopstvene 
kulturne grupe, ili sa omalovažavanjem gleda na sopstveno kulturno poreklo 
(Gošović et al., 2007). Ona predstavlja zamenu jednog egocentrizma (sopstvenog) 
sa drugim (Gilert, 2000). U ovoj fazi je od velikog značaja da pojedinac, pre svega, 
ima realan odnos prema svojoj kulturi kako bi mogao da uspostavi odnos prema 
drugim kulturama. Možda je ova faza i najznačajnija kako bi se osigurao prelazak 
na sledeću fazu, ujedno i poslednju fazu etnocentrizma.

Minimiziranje razlika je treći stadijum etnocentrizma. Na ovom stadijumu 
razvoja, osoba uočava da postoje kulturne razlike, ali nastoji da ih umanji i 
minimizira kroz zastupanje  teze da su svi ljudi u suštini isti. (Gošović et al., 2007). 
I na ovom stadijumu postoje dva međustadijuma: Fizički univerzalizam insistira 
na fiziološkim sličnostima, tj. ističe da svi ljudi imaju iste bazične potrebe (npr.: 
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potrebu za vodom, hranom, skloništem). Kulturno se tretira kao produžetak 
biološkog, i time se minimizuje njegov značaj (Gošović et al., 2007). Ovde se jasno 
vidi da je značaj kulture bitno umanjen. Transcendentni univerzalizam je verovanje 
da su svi ljudi isti zahvaljujući duhovnom, političkom i drugim sličnostima. Na 
ovom nivou sličnosti se naglašavaju i predstavljaju kao da pretežu nad kulturalnim 
različitostima (Gilert, 2000). Ovim se završavaju faze etnocentrizma.

Faze etnorelativizma

U fazama etnorelativizma, različitost se više ne posmatra kao pretnja, već kao 
izazov. Kroz ove faze, pokušaji da se osmisle nove vrste međusobnog razumevanja 
nadvladavaju težnju da se očuvaju stari obrasci (Gilert, 2000: 34). Prvi stadijum 
etnorelativizma je prihvatanje, čiji je vodeći princip kulturni relativizam – nijedna 
kultura sama po sebi nije ni bolja ni lošija od drugih. Postoje dve forme ispoljavanja 
prihvatanja razlika (Gošović et al., 2007): (1) Bihejvioralni relativizam, koji 
označava da osoba prihvata postojanje razlika u ponašanju, odnosno svesna je da 
obrasci ponašanja variraju od jedne do druge kulture i da se ponašanje menja 
zavisno od kulturnog konteksta. (2) Vrednosni relativizam u ovom modelu 
označava prihvatanje činjenice da vrednosti i uverenja, takođe, postoje u kulturnom 
kontekstu, odnosno da variraju od jedne do druge kulturne zajednice. Osobi na 
ovom stadijumu prihvatljivo je da ljudi iz različitih kultura ne moraju da imaju 
iste kulturne vrednosti i ciljeve. Ako napravimo poređenje ove faze sa pedagoškim 
proučavanjima, moguće je napraviti sličnosti sa tradicionalnim – bihejviorističkim 
pristupom, koji se temeljio na ponašanjima, dok, sa druge strane, imamo 
konstruktivistički pristup, koji se temelji upravo na vrednostima koje u 
bihejviorizmu nisu ni uzimane u obzir.

Adaptacija na razlike je drugi stadijum etnorelativizma. Osoba na ovom 
stadijumu svesno nastoji da zamisli kako pripadnici drugih kultura razmišljaju o 
određenim stvarima. Osoba je svesna sopstvene perspektive gledanja na svet i 
sposobna je da se sa unutrašnje tačke gledišta pomeri na spoljašnju tačku, sa koje 
može da sagleda različite perspektive. Ona na taj način, po potrebi, razvija i menja 
lični pogled na svet, odnosno referentni okvir. Sa promenom referentnog okvira 
dolazi i do promene ponašanja, i to bez nekog velikog svesnog napora (Gošović 
et al., 2007). Jedan od najvažnijih elemenata adaptacije je empatija. Empatija se 
objašnjava kao sposobnost da se iskusi situacija različita od onih koje su u skladu 
sa našim kulturnim identitetom. To je pokušaj da se razume neko drugi, 
zauzimanjem njenog/ njegovog gledišta (Gilert, 2000). 

Bilo bi poželjno da je svaki nastavnik dosegao bar ovaj nivo interkulturalne 
osetljivosti kako bi bio u mogućnosti da, pre svega, shvati, a potom, i pomaže 
učenicima u razvoju njihove interulturlane osetljivosti. U fazi pluralizma empatija 
je pojačana i pojedinac može da se osloni na nekoliko referentnih okvira, ili na 
višestruke kulturološke okvire. Često je za razvoj ovih okvira potrebno da osoba 
jedan period živi u drugačijem kulturnom kontekstu. Onda se različitost posmatra 
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kao normalni deo sopstvenog identiteta, koji je sačinjen od više kulturoloških 
okvira (Gilert, 2000). 

Poslednji niz faza, ili stadijuma, Benet naziva integracija, koji podrazumeva 
pokušaj da se više različitih kulturoloških okvira (iz adaptacije) integrišu u jedno 
(Gilert, 2000). Ova faza ne podrzumeva ponovno uspostavljanje jedne kulture, ili 
zadovoljenje time da postoji miran saživot između različitih pogleda na svet, već 
integracija zahteva kontinuirano preispitivanje sopstvenog identiteta u odnosu na 
iskustva koja stičemo kroz život (Gilert, 2000). I integracija može da se javi u dve 
varijante: Kontekstualna procena označava sposobnost da se različite situacije i 
pogledi na svet posmatraju iz različitih kulturoloških okvira. Pojedinac u ovoj fazi 
može da se pomera iz jednog kulturološkog konteksta u drugi. Tako izvršena 
procena ima kvalitet relativnosti. (Gilert, 2000). Benet ovde daje primer 
interkulturalnog izbora: Da li je dobro da se otvoreno govori o greškama, kako 
ličnim tko i tuđima? U kontekstu Američke kulture, to je dobro, dok u većini 
slučajeva u Japanu nije. Međutim, kako se, takođe, navodi, ponekad je dobro da 
se iskoristi američki pristup u Japanu, i obrnuto (Gilert, 2000: 34). Sposobnost da 
se koriste oba stila je deo adaptacije, dok je moralno uvažavanje kulturološkog 
konteksta prilikom vršenja odabira deo integracije. Preneseno na vaspitno-
obrazovni značaj, na ovom nivou, sa jedne strane, potrebno je da se poznaju 
određene činjenice, odnosno da se steknu određena znanja o kulturi, a potom da 
se vrednuju i analiziraju postupci, dajući sopstvena mišljenja i preferencije. Kao 
poslednja faza, konstruktivna marginalizacija, je objašnjena od strane Beneta kao 
nešto što je potrebno da se dostigne, ali da ni tada ne prestaje učenje (Gilert, 2000). 
Kod pojedinca to podrazumeva stanje potpune samospoznaje. Dostizanjem te faze 
omogućava se pravo interkulturalno posredovanje i mogućnost da se deluje u 
različitim, kulturom oblikovanim, pogledima na svet (Gilert, 2000). Osvrnemo li 
se na Maslovljevu piramidu sa hijerarhijom potreba, poslednja faza bi označavala 
upravo vrh piramide i dostizanje samospoznaje, koja se vrednuje kao ideal kojem 
svi teže. 

VEZA METAKOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI  I RAZVOJA 
INTERKULTURALNE OSETLJIVOSTI4

Metakognicija se odnosi na visok stepen razmišljanja koji uključuje analiziranje, 
procenjivanje, kontrolu i promošljanje problema, donošenje odluka i delovanje u 
skladu sa tim. Metakognicija omogućava produktivnije učenje (Piršl, 2013). Najviši 
nivo znanja Ganje (1985) naziva kognitivnim strategijama. Kod Bluma, ovoj vrsti 
znanja odgovaraju sinteza (stvaralačko) i analiza (kritičko mišljenje). Kod 
Andersona (1985) i Enisa (Lalović et al., 2010), to je metakognitivno znanje. Kod 
Vigotskog (1983), ovaj nivo znanja je označen pojmovima shvaćenost i voljnost i 
može se smatrati krajnjim ciljem obrazovnih napora u kognitivnom smislu. Takođe, 

4 Parafrazirano i preuzeto iz Piršovog rada „Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije“.
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učenik koji je sposoban da tačno proceni lično razumevanje naučenog, najčešće 
samopropitivanjem ima veće mogućnosti za praćenje svog školskog/ akademskog, 
ali i ličnog razvoja i uspeha (Brown, 1987). Metakognitivne sposobnosti su 
značajne za napredovanje u pojedinim nivoima razvoja interkulturlne osetljivosti, 
jer doprinose osvešćavanju postupaka osobe u odnosu na „drugog“, čime dolazi 
i do promena načina na koji se vide kulturne razlike (Piršl, 2007). Različita 
istraživanja u školama su pokazala da eksplicitno poučavanje metakognitivnim 
strategijama može ne samo da poboljša učenikova postignuća, već i da postane 
uobičajeni korak tokom učenja (Bransford, Brown, Cooking, 2000).

 Kako je prethodno navedeno više definicija koje se odnose na metakogniciju, 
u skladu sa tim moguće je izvesti i određene korake njihove primene u 
interkulturalnm učenju. Polazeći od prethodnog iskustva, učenici mogu da 
analiziraju svoja i mišljenja drugih učenika sa kritičkim osvrtom (npr. teme vezane 
za tradiciju, kulturu, običaje, jezik). Uz pomoć nastavnika i adekvatnim pitanjima, 
učenici mogu da prošire vidike i bolje razumeju jedni druge. U slučaju neslaganja, 
nastavnik može da facilitira proces, pokušavajući da pronađe ono što je zajedničko 
u različitim pristupima, ali isto tako i da naglasi kako je i različito mišljenje 
normalna pojava, i da na taj način podržava atmosferu u kojoj učenici dele svoje 
mišljenje, uz zahtev međusobnog uvažavanja i poštovanja.

Takođe, jedan od koraka može da bude prezentovanje istog sadržaja iz više 
uglova (npr. Dan zahvalnosti iz ugla Amerikanaca i Indijanaca), pri čemu naglasak 
treba da bude na potrebi očuvanja određenih kultura, ali i prihvatanju različitosti. 
Na taj način, interkulturalnost ne dobija negativnu konotaciju i nije pretnja 
gubljenja nacionalnog identiteta, već postaje način razvoja svesti o sebi i drugima.

 Ako nastavnik dopušta učeniku/ci da ocenjuje, smišlja, planira, preporučuje, 
onda kao rezultat može očekivati samostalnu, inicijativnu, kreativnu i kritički 
orijentisanu ličnost učenika/ce. Osmišljavanjem situacije učenja, nastavnik/ca u 
proces učenja ugrađuje određene modele intelektualnog rada učenika/ce. 
Upražnjavajući ove zahtjevane modele, učenik/ca ih postepeno internalizuje, i oni 
postaju njegovi/njeni modeli, koje koristi u narednim situacijama učenja i u životu 
(Lalović et al, 2010).

Nastavnici treba da naglašavaju metakognitivnu kontrolu iznad postupaka koji 
uključuju interakcije složenih veština (Piršl, 2013). Na ovaj način učenici se 
osposobljavaju da i nakon završetka sistema formalnog obrazovanja vode proces 
samostalnog učenja i refleksije o istom. U razvoju interkulturalne osetljivosti, 
prema Piršlu (2013), posebno su važne sledeće metakognitivne sposobnosti: (1) 
Povećana perceptivna sposobnost, koja doprinosi da se prepoznaju kulturne razlike 
i da se uči na njima. Da bi učenje bilo koncipirano na sposobnostima opažanja, 
klasifikovanja i analiziranja unutar kulturnih razlika, kao i odnosa između 
različitim heterogenim grupama, potreban je visok nivo kognitivne zrelosti. Uz 
to, reproduktivna znanja su korisna samo kako bi mogla da pruže osnovu za daljnja 
analiziranja i poređenja; (2) Selfmonitoring, odnosno samoposmatranje, je 
potrebno u toku prelaza kroz faze DMISA. U suprotnom, neispravnom 
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samoprocenom lične kulturne reakcije prema pripadnicima drugačijeg kulturnog 
porekla može samo da dođe do usporavanja ili zaustavljanja razvoja interkulturalne 
osetljivosti; (3) Kulturna samosvest ogleda se u razumevanju lične kulture i važan 
je aspekat pomaka sa etnocentričnog prema etnorelativnom pristupu i delovanju 
u odnosu sa drugim; (4) Samoregulacijsko učenje se odnosi na osobu ili grupu 
koja u fazi prilagođavanja na kulturu različitost zna kako da organizuje svoje 
učenje i prirodna je posledica razvoja interkulturalne kompetencije.

Kako bi se iz interkulturalne osetljivosti dostigla interkulturalna kompetentnost, 
potrebno je shvatiti kako se uobičajena ponašanja koja se primenjuju u jednoj 
kulturi mogu učiniti vrlo čudnim i neobičnim osobama druge kulture. Za osobe 
sa nedovoljno razvijenim metakognitivnim sposobnostima postoji rizik da neće 
biti u mogućnosti da povežu određena ponašanja osobe, zavisnost konteksta u 
kojem se događa, kao i opažajnih ishoda za celokupnu društvenu sredinu. Za 
ovakve osobe će „neobičnosti“ koje se dešavaju u njihovoj sredini biti shvaćene 
kao nelogične (Piršl, 2007). S obzirom na značaj interakcije pripadnika različitih 
kultura, ovakve kompetencije je potrebno razvijati i u okviru formalnog sistema 
obrazovanja na svim nivoima. 

Metakognitivne sposobnosti posebno dolaze do izražaja u prelomnoj fazi iz 
nesvesne u svesnu inkompetenciju. Postoje četiri stepena kulturne svesnosti 
(Corps, 1999): (1) nesvesna inkompetencija - minimalna svesnost o kulturnim 
razlikama, stanje „blaženog neznanja“; (2) svesna inkompetentnost – osnovna 
saznaja o postojanju kulturnih razlika, minimalno razumevanje značenja pojedinih 
razlika; (3) svesna kompetencija – povećano razumevanje razlika, a dobrovoljno 
prilagođavanje smanjenju kulturnog nerazumevanja; (4) nesvesna kompetencija 
– kulturalno primereno ponašanje je više ili manje automatizovano.

Poznata Sokratova izjava „Znam da ništa ne znam“ i ovde može da se istakne 
u cilju razumevanja svesnosti o (in)kompetencijama. Ova četiri stepena svesnosti 
podjednako su značajna i za proces učenja, gde pojedinac prolazi faze od 
nesvesnosti svog neznanja prema svesnosti o neznanju. Ponekad je moguće da te 
faze prođe sam, ali u ponekad je potrebno i da ga nastavnik usmerava u tom 
procesu. Nakon toga, od svesnog znanja vremenom pojedinci i sami dolaze do 
nivoa nesvesnog znanja. 

OPSEG INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA I KOMPETENCIJE 
NASTAVNIKA

Cilj interkulturalnog vaspitanja i obrazovanja u školi ne bi trebao da bude samo 
u znanju, nego i u stavu prema znanju i potrazi za znanjima i njihovoj upotrebi u 
korist pojedinca, ali i društva (Zaki, 2005). To pretpostavlja da bi učenici trebalo 
da znaju za šta uče, a nastavnici za šta poučavaju, sa ciljem da nastava poprimi 
više interpersonalnih obeležja a ne da bude samo mesto akumulacije činjenica 
(Piršl, 2007). Zbog toga interaktivno učenje može da bude mnogo primerenije od 
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transmisivne nastave. U nastavku rada predlažu se sledeći oblici interaktivnog 
učenja (Ivić et al., 1997):

(1) Kooperativno učenje nastavnik – učenik. Ovaj oblik učenja polazi od 
činjenice da učenici poseduju značajna prethodna znanja i umeća u domenu u 
kome se uvodi novo znanje (u ovom slučaju interkulturalno).  Osnova ovakvog 
procesa učenja treba da bude prava pedagoška interakcija između nastavnka i 
učenika. Činjenica da nastavnik ima više znanja i iskustva treba da budem 
usmerena u pravcu konstruktivnih saznajnih konflikata (Ivić et al., 1997). Upravo 
asimetričnost u odnosu dovodi do nesaglasnosti kognitivne prirode, koja je plodna 
osnova za pedagoško vođenje pravog usvajanja novih znanja. Predočavanjem 
činjenica, podataka, ideja, teorija itd. koje nisu u saglasnosti sa onim što učenik 
zna i kako razume pojave o kojima je reč, nastavnik stvara konflikt u saznanju 
učenika, ujedno i motivaciju koja je najbolja podloga za razumevanje novog. Tako 
usvojena znanja dobrim delom nose pečat ličnog otkrića ili uvida, i otuda 
povećavaju stepen razumevanja i trajnost naučenog (Ivić et al., 1997). Nastavnik 
treba da ima u vidu prethodno znanja učenika, kao i različite vrednosti od kojih 
učenik polazi, uzimajući u obzir celokupnu ličnost učenika.

(2) Kooperativno učenje u grupama učenika. U ovom obliku učenja naročito 
je pozitivno što mane razredno-predmetnog sistema mogu da budu preobražene 
u relativnu prednost (Ivić et al., 1997: 22). Učenici smešteni u razrede prema 
uzrasnoj podeli ne korespondiraju i po nivou znanja i interesima. Upravo kroz 
ovakav oblik rada učenici mogu da dobijaju uloge u skladu sa interesima i 
prethodnim znanjima, koji nakon toga stvaraju zajedničku celinu. Ivić (1997: 23) 
navodi sledeće komponente zdrave osnove za kooperativno učenje u grupi: (a) 
različitost razvojnog nivoa i znanja učenika omogućava plodnu razmenu među 
njima - svako na svoj način razume neke aspekte fenomena o kome se uči i time 
ih izvlači u prvi plan; (b) te razlike dovode do socijalno-kognitivnog konflkta, tj. 
do sukoba ideja čiji su nosioci različite ličnosti, tako da to nije više samo nesklad 
između činjenica i ideja nego i socijalni nesklad, takav socijalno-kognitivni 
konflikt ima svoje prednosti u odnosu na pominjani konflikt između nastavnika 
i učenika, u kome autoritet nastavnika može da bude zamenjen za slobodno 
mišljenje; (c) time se stvara maksimalna motivacija za učešće u procesu učenja; 
(d) razlike u gledištima na vrlo očigledan način pokazuju složenost i 
višedimenzionalnost pojave; (e) sukob ideja i ličnosti omogućava praktikovanje 
dijaloga, razmene, rasprave, i na taj način omogućava formiranje važnih 
intelektualnih i komunikativnih sposobnosti; 

(3) Timska nastava. Timska nastava poseban je oblik rada u malim grupama. 
Ovde radna grupa učenika vrši podelu uloga, tako da svaki učenik obavlja samo 
određeni vid aktivnosti (Ivić et al., 1997). Ovaj vid organizacije omogućava 
sticanje nekih ciljeva, formiranje socijalnih i komunikacijskih sposobnosti, koje 
sve više dobijaju na značaju kako u teorijskim radovima, tako i u redefinisanim 
ciljevima obrazovanja, zbog sve veće interakcije na međunarodnom nivou, 
izazvane  potrebom života u svetu koji se brzo menja.
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Opseg interkulturalnog obrazovanja može se, po Banksu (1999) odrediti kroz 
opis pet dimenzija ili međusobno prepletenih oblasti delovanja: (1) Integracija 
sadržaja – odnosi se na uvođenje i uvezivanje materijala, sadržaja, koncepata i 
vrednosti iz različitih kultura u redovni proces nastave i učenja; (2) Konstrukcija 
znanja – odnosi se na prihvaćanje postavke da su sva znanja socijalno konstruisana 
i kreirana u mislima ljudi da bi objasnila njihovo iskustvo, i zato su podložna 
preispitivanju. Ideje koje oblikuje društvo se menjaju. Interkulturalno obrazovanje 
podrazumeva (re)konstrukciju znanja. Da bi bio u stanju da podučava 
interkulturalno, nastavnik mora prvo da bude u stanju da rekonstruiše sopstveni 
pogled na svet; (3) Pedagogija jednakosti i pravednosti (Equity pedagogy) – odnosi 
se na uvođenje različitih metoda podučavanja radi prilagođavanja kulturnim 
razlikama u stilovima učenja koji postoje među učenicima, i stimulisanje njihovih 
školskih postignuća; (4) Smanjenje predrasuda – odnosi se na menjanje stavova 
učenika prema rasnim i etičkim razlikama. Ono može da uključi i učenje tolerancije 
prema razlikama u verskim i seksualnim opredeljenjima, fizičkim i mentalnim 
sposobnostima itd; (5) Osnažujuća školska klima (etos) – odnosi se na stvaranje 
školskog ambijenta i ukupne atmosfere koja omogućava i podstiče potpuni razvoj 
svakog učenika/ce, tj. podjednako osnažuje pripadnike (učenike i njihove porodice) 
različitih etničkih grupa. Ova dimenzija interkulturalnog obrazovanja omogućava 
realizaciju ostale četiri dimenzije.

Ove oblasti delovanja je potrebno imati na umu i prožimati ih u okviru razvojnih 
faza interkulturalne osetljivosti. Interkulturalno obrazovanje predstavlja socijalnu 
promenu kroz obrazovanje, zbog toga ono i zahteva duboko i kritičko promišljanje 
(Gošović et al., 2007).

Upravo zbog naglašenog značaja kritičkog razmišljanja, ovde uloga nastavnika 
posebno dolazi do izražaja. Tradicionalna uloga nastavnika, koji vodi celokupan 
proces i učenicima samo prenosi znanja, u interkulturalnom obrazovanju gubi 
svaki smisao. To ne znači da nastavnik ovde nema bitnu ulogu, naprotiv, on ovde 
još pažljivije treba da osmišljava načine kako da aktivira učenike u skladu sa 
njihovim prethodnim iskustvima, tako da nova saznanja nadovezana na stara 
izazovu socijalnu promenu. 

Ivić (1999: 13) navodi konkretne aktivnosti nastavnika kod smislenog 
receptivnog učenja, nasuprot mehaničkog, i ove aktivnosti mogu da budu 
inkorporirane u okviru interkulturalnog učenja: (a) povezivanjem sa životnim, 
vanškolskim iskustvima i saznanjima deteta; (b) povezivanjem sa prethodnim 
znanjima iz datog predmeta;  (c) povezivanjem sa znanjima iz drugih predmeta; 
(d) objašnjavanjem neke nove reči i novog pojma preko onih za koje smo proverili 
da učenik zna; (e) podvođenjem nove pojave ili novog pojma pod viši pojam, 
odnosno širu pojavu; (f) navođenjem nečeg specifičnog za jednu pojavu (pojam, 
događaj, osobu), po čemu se ona razlikuje od ostalih iz iste kategorije; (g) 
demonstriranjem, pokazivanjem, slikovnim prikazom, filmom i sl. neke pojave, 
pojma, događaja; (h) pokazivanjem moguće primene i upotrebe novog znanja u 
životu deteta.
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Banks (1999) naglašava da u konstrukciji znanja i nastavnik mora da (re)
definiše sopstveni pogled na svet, a upravo interkulturalna edukacija postavlja 
drugog u sam centar odnosa (Banks, 1999 prema: Gilert, 2000). U skladu sa tim 
navode se sledeće četiri ključne kompetencije nastavnika/nastavnica (Gošović et 
al., 2007):

(1)  nastavnik treba da poznaje specifičan stil učenja svakog učenika/učenice 
i da svoj stil podučavanja prilagodi svakome od njih. Ipak, s obzirom na broj 
učenika i zahteve koji se postavljaju pred nastavnike, oni nisu uvek u mogućnosti 
da ostvare ovaj zadatak u potpunosti. Ono što nastavnici mogu da urade jeste da 
što više prilagode nastavu učenicima, tako da  bar u nekom delu nastavnog procesa 
učenici mogu da uče na način koji njima najviše odgovara. Gardnerova teorija 
višestrukih inteligencija5 govori o različitim tipovima inteligencije, dok različiti 
stilovi6 pokazuju  koji stil naviše odgovaraju učeniku. Najbolje je da nastava bude 
kombinacija što više različitih tipova inteligencija, kao i stilova; (2) detaljno i 
fleksibilno poznavanje predmeta/sadržaja ondosi se na činjenicu da nastavnici 
treba da razumeju kako su različiti sadržaji u okviru jednog predmeta povezani 
sa sadržajima drugih predmeta i sa svakodnevnim životom učenika/učenica. 
Posebno kada je reč o interkulturanosti i njegovom značaju prožimanja u okviru 
ostalih predmeta, čime se ne želi postići da se učenici opterete dodatnim 
predmetom, već da ono bude prožimanje kroz celokupni nastavni proces. Takođe, 
podučavanje treba da se osloni na iskustva učenika/učenica. To znači  da nastavnici 
treba da poznaju kulturne razlike koje postoje među učenicima i da ih uvedu u 
nastavni sadržaj i ravnopravno ih tretiraju tokom podučavanja (Gošović et al., 
2007); (3) veština upravljanja odeljenjem nastavnik/ca treba da podstiče i održava: 
(a) saradnju među učenicima/učenicama tokom procesa obrazovanja, upravljanje 
sadržajem i razvojem timskog rada (prethodno je, u delu koji se odnosi na 
interaktivnu nastavu, detaljnije objašnjeno);  (b) pozitivno i odgovorno ponašanje 
učenika/učenica kroz korišćenje asertivne komunikacije, dogovaranje osnovnih 
pravila i slično; (c) odnosi se na različite kulturne obrasce grupnog ponašanja koji 
su specifični za školu i sredinu u kojoj žive učenici, tj. upravljanje odeljenjem kao 
socijalnim sistemom; (4) svest o etici sopstvene profesije, jer nastavnici treba, 
takođe, da preispituju postojeću školsku praksu i koncept učenja i znanja na kojem 
ta praksa počiva, te da predlažu i uvode novine za unapređenje škole i obrazovanja7.

Ouzbel (Ausubel, 1968) ističe da davanje informacija danas nije glavna funkcija 
nastavnika i da je on u savremenoj školi manje izvor informacija, a sve više 
posrednik između učenika i znanja koja dolaze iz različitih izvora. Sve više je u 
ulozi  konsultatna i organizatora rada učenika i njihovog samoobrazovanja, iako 

5 Sedam različitih vrsta inteligencije koje su samo u neznatnoj povezanosti: logičko-matematička, spacijalna 
(prostorna), muzičko-ritmička, telesno-kinestetička, verbalno-lingvistička, interpersonalna i 
intrapersonalna.

6 Najčešća je podela na tri stila učenja: auditivni, vizuelni i kinestetički
7 U vodiču za interkulturalno obrazovanje iz kojeg je preuzeta ova podela se nalaze i primeri iz prakse kada 

je reč o interkulturalnom obrazovanju
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ih i dalje uči, ali je njegov prevshodni zadatak da pomogne učenicima da steknu 
tehnike i veštine učenja, tj. da ih osposobi za samoobrazovanje.

U odnosu na tradicionalnu nastavu, ovde mnogo više do izražaja dolazi i 
emocionalni odnos, koji se neretko označava i kao glavna snaga u razrednoj klimi 
(Grandić i Gajić, 2001). Emocionalni odnos ne predstavlja samo uspostavljanje 
adekvatne komunikacije, već utiče i na razvoj motivacije kod učenika. U razvijanju 
motivacije, uloga nastavnika je danas mnogo značajanija nego ranije, a u obradi 
sadržaja kao što je interkulturalno obrazovanje, nastavnici imaju mnogo više šanse 
da podstaknu razvoj unutrašnje motivacije, oslanjanjući se na njihva sopstvena 
interesovanja i prethodna iskustva.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Benetov razvojni model interkulturane osetljivosti koji je analiziran u radu, 
deo je brojnih treninga internacionalnog karaktera u okviru institucija neformalnog 
obrazovanja. Uviđajući široke mogućnosti njegove aplikacije i u pedagogiji, rad 
je nastao kao pokušaj isticanja značaja implementacije modela i u sistem formalnog 
obrazovanja, pre svega na univerzitetskom nivou, za buduće nastavnike i pedagoge, 
a zatim i u praksi, kroz nastavni proces. Često se navodi da je jedan od glavnih 
ciljeva obrazvanja upravo priprema mladih za kulturno pluralno društvo, što 
uključuje i razvoj interkulturalne osetljivosti. Za pravilan odnos razvoja prema 
drugim kulturama potrebno je, pre svega, da se upozna vlastita kultura, ukoliko 
je izostalo poznavanje vlastite kulture, učenje o drugim kulturama je otežano, ali 
uz adekvatnu nastavnikovu pomoć, ono može da preraste u put ka sticanju novih 
saznanja, kao i razvoju motivacije. Postavljajući drugoga u centar odnosa, možemo 
da podstaknemo preispitivanje sopstvenih uverenja, kao i postupaka koje često 
činimo automatski. Tek kroz interakciju sa drugim i drugačijim možemo da 
razvijamo analitičnost, kako za svoje, tako i tuđe postupke.

Često učenici nisu dovoljno zreli da ovaj proces prođu sami, i zbog toga uloga 
nastavnika u procesu razvoja interkulturalne osetljivosti može da odigra krucijalnu 
ulogu. Takođe, ono što je bitno da se istakne jeste da pojedinci kroz učenje o 
interkulturalnosti uče i iz vlastitog iskustva, čime su u aktivnoj poziciji i 
istovremeno se razvija svest o značaju ne samo ličnog razvoja, već i odgovornost 
koju imaju prema svojoj, ali i drugim kulturama.
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INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE KAO IZAZOV UNUTAR 
NOVE KULTURNE RAZNOLIKOSTI

In theoretical aspect of this paper, the essential concepts underlying sphere of intercultural 
education, such as cultural identity, interculturalism and multiculturalism have been discussed. 
Interculturalism has been considered through the concept of school environment. Intercultural 
education has been observed as a process of cultural self- awareness, and understanding 
different cultural backgrounds. The purpose of this research was to determine intercultural 
sensitivity, seen as an indispensable prerequisite for intercultural goals to be achieved. In 
methodological aspect of this paper, the empirical research has been conducted, and descriptive 
data analysis applied with the aim of determining the extent to which secondary school 
students perceive intercultural sensitivity between majority and minority groups. The research 
data show highly developed intercultural awareness of the respondents, which contributes to 
the importance of intercultural education and relevant learning materials they have acquired.

Key words: intercultural education, intercultural sensitivity, multiculturalism, cultural 
identity 

UVOD

U teorijskom delu rada, analiza sadržaja primenjena je kako bi se sagledali 
osnovni pojmovi preko kojih se definiše interkulturalno obrazovanje – kulturni 
identitet, interkulturalnost i multikulturalnost. Značaj interkulturalizma, 
posmatran kroz prizmu zbližavanja i razumevanja različitih ljudi i kultura, 
pozicionira se u odnosu na školu − mestu kontakata i razgovora mladih. Stoga, 
škola, pored bazične zakonske uloge, mesta za učenje i sticanje znanja, širi 
delokrug učenja i razvijanja jedne od neophodnih veština u savremenom svetu 
društvenih fluktuacija - interkulturalne kompetencije, ključnog umeća svih aktera 
obrazovnog procesa. 

Ako nastavnici imaju vodeću ulogu u radu sa mladim ljudima, potrebno je da 
u procesima ličnog celoživotnog obrazovanja i angažovanja u okviru teme 
interkulturalnosti, daju primer, svojevrsni „role model“ interaktivnog i iskustvenog 
učenja svojim učenicima. Takvo učenje odnosi se na podizanje interkulturalne 
svesti o bitisanju i proaktivnoj ulozi individua unutar konteksta obrazovanja, kao 
pojedinaca koji prepoznaju i uvažavaju multikulturalni karakter društva.

1 lelavukovic@gmail.com
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U okviru ovog rada, interkulturalno obrazovanje se posmatra kao proces koji 
od svakog pojedinca zahteva da spozna sopstvenu kulturu, kako bi mogao da 
razume kulture drugih. Samo oni koji su ukorenjeni u sopstvenoj kulturi nemaju 
strah od različitosti i zauzimaju afirmativan stav prema kulturnoj razmeni, koja 
se doživljava kao kulturna interakcija koja obogaćuje, a ne deprivira bilo koji 
segment ličnog kulturološkog profila. Kao neophodan preduslov stvaranja 
pozitivnih sredinskih faktora za ostvarivanje ciljeva interkulturalnog obrazovanja, 
razmatra se pitanje interkulturalne osetljivosti i postepenog prelaska od 
etnocentrizma, usmerenosti na svoju kulturu i negativnog percipiranja svih ostalih, 
do etnorelativizma, prihvatanja i uvažavanja drugih kulturnih realnosti (Bennett, 
1993).

Razvoj interkulturalne osetljivosti rad percepira kao pripremu individue za 
uočavanje i prepoznavanje razlika među pojedincima i grupama, njihovo 
razumevanje i poštovanje, pri čemu svest o stereotipima i predrasudama, kako o 
sopstvenoj, tako i o kulturi drugih, predstavlja značajan stepen slabljenja njihovog 
uticaja na kontekst u kojem pojedinac percipira različite kulturološke obrasce 
individua ili grupa, i kako se vlada unutar kulturnog pluralizma.

U metodološkom delu rada razmatra se pitanje interkulturalne osetljivosti u 
školskom kontekstu, a to je predmet istraživanja u ovom radu. U tom smislu, dat 
je prikaz empirijskog istraživanja, uz primenu deskriptivnog metoda, sa ciljem 
da se ispita u kojoj meri su učenici interkulturalno osetljivi u pogledu relacija 
između većinskih i manjinskih grupa. Rezultati ukazuju da srednjoškolci iz 
prigodnog uzorka pokazuju visok stepen interkulturalne osetljivosti u svojoj 
sredini, što je u korelaciji sa značajem interkulturalnog obrazovanja i relevantnim 
sadržajima koje su učenici usvajali tokom svog školovanja.

REFLEKSIJA NA BAZIČNE POJMOVE INTERKULTURALNOG 
OBRAZOVANJA

U kontekstu socio-kulturne različitosti, pitanje kulturnog identiteta javlja se u 
suštinskoj  kompleksnosti, a determinante mogućih odgovora zavise od višestrukih 
analiza, s jedne strane individualnih krakteristika, a sa druge, od sveukupnog 
društvenog i istorijskog konteksta u kojem se pojedinac nalazi i razvija. 

„Identitet označava način kako se pojedinci i skupine doživljavaju i određuju 
prema sličnostima i razlikama s drugim skupinama i pojedincima“ (Perotti, 1995: 
22). Kao i u pogledu kulture, i ovde možemo govoriti o različitim aspektima 
identiteta, od kojih su neki vidljivi, a drugi manje vidljivi. „Ljudi jednostavno 
osećaju potrebu za identitetom koji će ih razlikovati od drugih ljudi. U nastojanju 
i strahu da ne izgube identitet, oni sami izgrađuju razlike. Bez razlike nema 
identiteta, jer razlike uz jednakost konstituišu identitet“ (Koković, 2005: 289). 
Iako se identitet prvenstveno vezuje za pojedinca, ne možemo ga posmatrati 
odvojeno od društvenih grupa. Iako se šira slika identiteta formira u okviru 
subjektivnih aspekata postojanja individua, ona se formira i u okviru kolektivnih 
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percepcija – onoga kako nas drugi vide i prepoznaju u svim oblicima naše 
personalne identifikacije.

Ovaj deo ličnog identiteta, uz kulturno nasleđe pojedinca i društvenih grupa 
kojima pripada, objašnjava pojam kulturnog identiteta. „Kulturni identitet je proces 
u kojem se direktno sučeljavaju potrebe za univerzalizacijom pojedinih kultura i 
neminovnosti poštovanja svih posebnosti. Tim procesom utemeljuju se ključne 
kulturne vrednosti i istovremeno poriče njihova hijerarhizacija. Traženje kulturnog 
identiteta postaje funkcija kulture, pri čemu potvrđivanje osobnog identiteta 
zahteva međusobnu komunikaciju“ (Koković, 2005: 298).

Multikulturalizam i interkulturalizam za premisu svog postojanja 
pretpostavljaju da, sa nivoa kulturnog identiteta i razvijene samosvesti o 
kulturološkom pluralizmu, pojedinci i skupine prelaze na nivo promišljnja o širem 
društvenom realitetu i priznanju kulturološke raznolikosti modernog doba. 
Multikulturalizam, stoga, predstavlja oblik kulturne politike, koncept društva koje 
je multikulturalno i u kojem ravnopravno koegzistiraju raznolike kulture. S druge 
strane, interkulturalizam teži da izađe van okvira pasivne kulturološke 
koegzistencije i da se pozicionira putem interkulturalnog učenja u polje 
interaktivnog dijaloga i traganja za modalitetima održivog i razvojnog procesa 
kulturne interakcije (Koković, 2009; Neuner, 2012).

Interkulturalno obrazovanje podstiče ostvarivanje obrazovnih ciljeva u novoj 
obrazovnoj paradigmi, koja se oslanja na koncepte aktivne nastave/učenja, metode 
i strategije podsticanja kritičkog mišljenja, modele iskustvenog i kontekstualnog 
učenja, integrisanog sadržaja i razvijanja komunikacijskih veština. Didaktički 
modeli u okviru interkulturalnog obrazovanja počivaju na premisama 
interkulturalne participativne pedagogije. Naime, zagovornici interkulturalnog 
učenja polaze od principa jednakosti i uzajamnog uvažavanja unutar sopstvenog 
kulturnog konteksta i kulturološki različitih obrazaca, između kojih se razvija 
kulturna interakcija. Parcipativni princip ogleda se u razumevanju procesa učenja 
koji se odvija dvosmerno. Naime nastavnici poučavaju modalitete interkulturalnih 
sadržaja, a učenici interaktivno usvajaju nastavne sadržaje i participiraju u procesu 
interkulturalng učenja. 

Kako navodi autor Peroti, ljudska prava neizostavno treba da budu podrška 
obrazovnom sistemu u celini, u smislu da školski predmeti budu podsticaj pristupu 
zasnovanom na ljudskim pravima. Znanja i vrednosti koja se zagovaraju u 
međunarodnim konvencijama o pravima čoveka mogu se uklopiti u nastavu svakog 
predmeta. Stoga autor ističe da „Interkulturalni pristup nije nov predmet; to je 
nova metodologija koja pokušava u traženju istine obuhvatiti psihologijske, 
antropologijske, društvene, gospodarske, povjesne, političke i kulturne čimbenike 
i osigurati da se poučavanje svakog pojedinog predmeta poveže s humanističkim 
znanostima“ (Perotti, 1995: 85).
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ELEMENTI OKVIRA INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA

U UNESCO-vim smernicama za interkulturalno obrazovanje istaknuta su tri 
osnovna principa i predloženi modaliteti različite primene sadržaja interkulturlnosti 
u pravcu ostvarivanja cilja interkulturalnog obrzovanja (UNESCO, 2007: 34).

Principi interkulturalnog obrazovanja

Princip I: Interkulturalno obrazovanje poštuje kulturni identitet učenika kroz 
pružanje kulturno adekvatnog i otvorenog kvalitetnog obrzovanja za sve.

Princip II: Interkulturalno obrazovanje pruža svim učesnicima kulturna znanja, 
veštine i stavove koji su im neophodni da budu aktivni i odgovorni građani 
društva.

Princip III: Interkulturalno obrazovanje pruža svim učesnicima kulturalna 
znanja, veštine i stavove koji ih osposobljavaju da doprinose poštovanju, 
razumevanju i solidarnosti među pojedincima, etičkim, socijalnim i kulturnim 
grupama i nacijama.

Principi se mogu ostvariti kroz različite oblasti standarda kvaliteta rada 
vaspitno- obrazovnih ustanova u području nastave i učenja: kroz prilagođavanje 
materijala za poučavanje,  kroz primenu iskustvenih i participativnih metoda 
poučavanja koje odgovaraju datim kulturama,  kroz izbor instruktivnog jezika, 
koji uključuje maternji jezik učenika kad god je to moguće. U području obrazovnih 
postignuća učenika i podrške učenicima, principe je moguće ostvariti kroz 
garantovanje ravnopravnih i pravednih uslova u obrazovanju, uz jasno definisano 
i precizno ocenjivanje učeničkog postignuća (znanja, veština, stavova i vrednosti), 
uz odgovarajuće obrazovanje nastavnika i stručno usavršavanje i, najzad, kroz 
podsticaj veština komunikacije i saradnje izvan kulturoloških granica (Neuner, 
2012).

Razvoj interkulturalne osetljivosti

Model koji je predložio Milton Benet, a koji govori o fazama u razvoju 
interkulturalne osetljivosti, može da posluži za bolje razumevanje procesa u kojem 
se postepeno prelazi od etnocentrizma, tačnije usmerenosti na svoju kulturu i 
negativno percipiranje svih ostalih, do etnorelativizma, odnosno prihvatanja i 
uvažavanja drugih kulturnih realnosti. Autor Benet jasno ističe razliku između 
stavova  etnocentrizma (poricanje razlika/odbrana od razlika/minimiziranje 
razlika) i stavova etnorelativizma (prihvatanje razlika/adaptacija na razlike/
integracija razlika). Prevazilaženje etnocentrizma i uvažavanje različitih kultura 
i njihovih osobenosti, je neophodan uslov za interkulturalno obrazovanje, a odvija 
se kroz prethodno navedenih šest stadijuma (Bennett, 1993).

Ovako koncipiran razvojni model interkulturalne osetljivosti stavlja 
interkulturalno obrazovanje u kontekst podsticajne spoznaje, koja obezbeđuje 
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učenicima mogućnost da razvijaju kompetencije koje su preduslov prihvatanja 
različitih faza etnorelativizma. Ništa manje zahtevnu ulogu imaju nastavnici, koji 
u participativnoj pedagogiji interkulturalnog pristupa, pored svoje inicijalne 
ekspertske pozicije u okviru predmetnog sadržaja, prave iskorak ka usavršavanju 
interkulturalne kompetencije. U tom smislu, nastavnici kroz primarni fokus 
formalnog i neformalnog obrazovanja posebnu pažnju posvećuju temama o 
interkulturalnoj osetljivosti, komunikacijskim veštinama i kulturološkoj 
osvešćenosti. Na taj način, kako navodi Nojner, nastavnici kreiraju bezbedno i 
podržavajuće školsko okruženje koje promoviše demokratske vrednosti i tolerantnu 
sredinu za učenje svim akterima obrazovnog procesa (Neuner, 2012).

Razvoj interkulturalne kompetencije

Usvajanje sadržaja interkulturalnog obrazovanja, prema navedenim principima, 
kroz razvoj interkulturalne osetljivosti, od etnocentrizma ka etnorelativizmu, 
dovodi do prožimanja nivoa konstrukcije znanja i informacija, prvo unutar ličnog 
plana, a potom na nivou socijalnih kompetencija. U tom smislu, razvoj 
interkulturalne kompetencije kreće od primarnih nivoa informacija i znanja o 
vrednostima, običajima i normama drugih kultura, preko učenja o mehanizmima 
nastajanja opresivnih i diskriminatorskih činjenja. Sa osnovnog nivoa ide se ka 
nivou ličnih kompetencija, na kojem prosuđivanje u procesu kritičkog mišljenja i 
samospoznaja svog kulturološkog okruženja i interkulturalnog konteksta − kao 
realnosti bitisanja pojedinaca i skupina drugih kulturnih miljea, vode do razvijanja 
nivoa socijalnih kompetencija. Socijalna interakcija podrazumeva razvijanje i 
usvajanje veština komunikacije i konstruktivnog rešavanja konf likata u 
interkulturalnom kontekstu, razvijanje strategija kooperativnog učenja i modela 
timskog rada, uz uzajamno poštovanje i izraze empatije prema pripadnicima 
različitih kulturoloških okruženja.

Prema Perotiju „u multikulturalnim okolnostima, svaki pojedinac ostaje vezan 
uz svoje izvorne identitete, uprkos višestrukim posudbama iz drugih kultura. 
Analiza kulture na temelju njezinih sastavnica […] pokazuje da pojedinac može 
pripadati nekolikama kulturama i da doseljenik može uspjeti u novom društvu a 
pritom zadržati sve ili neke od svojih izvornih vrijednosti i osjećaja“ (Perotti, 
1995: 64). U prilog neophodnosti razvoja interkulturalne kompetencije i doživljaja 
kulture kao aktivnog procesa koji se akumulira i širi u interaktivnom bitisanju i 
kontaktima sa drugim kulturama, autor Koković ukazuje da kada je kultura „u 
pitanju uvek postoji svest o istorijskom dugovanju drugim društvima, kao i jedno 
razumevanje procesa enkulturacije i akulturacije“ (Koković, 2009: 176).

Na planu obrazovnog procesa, u kontekstu ovog rada, interkulturalna 
kompetencija u razredu odnosi se na dvostruke odnose: nastavnik – učenik, u 
kojem nastavnici proširuju lična znanja i komunikacijske veštine u radu sa kulturno 
drugačijim učenicima i obrnuto, kao i odnose učenik – učenik, u kojima se 
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zagovara vršnjačka saradnja i komunikacija među kulturno drugačijim učenicima 
(Piršl, 2007). 

METOD ISTRAŽIVANJA

Zagovornici interkulturalizma u prvi plan ističu različita polja ostvarivanja 
uticaja kroz školski obrazovni sistem i otvaranje novog horizonta učenja u 
različitim kulturološkim kontekstima. Autor Banks definiše petodimenzionalni 
model interkulturalnog obrazovanja kroz koncepte u kojima se dešava promena i 
usvajaju interkulturalni sadržaji. Pet dimenzija/oblasti delovanja su: 1) integracija 
sadržaja, 2) proces konstrukcije znanja, 3) smanjenje predrasuda, 4) pedagogija 
jednakosti i 5) stimulativna školska kultura i sociostruktura. Potonja dimenzija 
omogućava realizaciju i ostvarivanje ciljeva u svim ostalim oblastima, jer 
rekonstrukcija organizacione kulture i školskog ambijenta/etosa pruža jednake 
mogućnosti za kvalitetno i pravedno obrazovanje učenicima i nastavnicima 
različitih rasnih, etničkih, verskih, polnih i drugih osobenosti (Banks, 1999).

Reformisana škola, u kojoj se primenjuje petodimenzionalni model 
interkulturalnog obrazovanja, kako tvrdi autor Benks, pokazuje osam relevantnih 
karakteristika. Prema tim karakteristikama, nastavnici i školska administracija 
pokazuju pozitivan stav prema učenicima; školski kurikulum reflektuje iskustva 
i karakteristike različitih kultura i polova; stilovi poučavanja usklađeni su sa 
stilovima i motivacijom učenika; nastavnici poštuju maternji jezik i dijalekte 
kojima učenici govore; instruktivni i nastavni materijali odražavaju kulturu i 
enticitet različitih kulturoloških perspektiva; testovi i procedure ocenjivanja nisu 
zasićeni sadržajima dominantne kulture; kultura škole i skriveni kurikulum 
odražavaju kulturološke različitosti zastupljene u školi; i stručna služba i uprava 
škole pomažu svim učenicima da postave visoke obrazovne ciljeve (Banks, 1999). 

Upravo se na osnovu paralele između petodimenzionalnog modela 
interkulturalnog obrazovanja i osam karakteristika područja delovanja unutar 
modela definiše predmet istraživanja ovog rada. Naime, provera stepena 
interkulturalne osetljivosti učenika koji su pohađali određene sadržaje 
interkulturalnog obrazovanja u okviru projekta „Jednake šanse u srednjoškolskom 
obrazovanju“2, u Tehničkoj školi „Pavle Savić“, bila je polazna tačka u istraživanju. 
Problem istraživanja definisan je u formi pitanja: Da li su i u kojoj meri učenici 
interkulturalno osetljivi za razlike i odnose između većinskih i manjinskih grupa 
u školi koja zagovara pet dimenzija interkulturalnog obrazovanja? Ovako 
postavljen problem odredio je cilj i karakter istraživanja, prema kojem je 
istraživanje empirijsko, istraživačka metoda – deskriptivna, sa elementima ex – 
post – facto metode, koji su primenjeni u analizi rezultata dobijenih na osnovu 

2 Projekt „Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju“ u čiju implementaciju su uključeni Pestaloci 
dečja fondacija, Fond za otvoreno društvo i Centar za interaktivnu pedagogiju, podržan je rešenjem  
Ministarstva prosvete i nauke br.611-00-00329/2012-09 od 2008-2014. god. i realizovan u Tehničkoj školi 
„Pavle Savić“ u Novom Sadu
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stepena prisutnosti interkulturalne osetljivosti učenika dominantne grupe i 
manjinskih grupa u školskom okruženju.

Zadaci istraživanja formulisani su na osnovu postavljenog cilja, a odnosili su 
se na ispitivanje stepena ispoljavanja interkulturalne osetljivosti na osnovu 
petodimenzionalnog Benksovog okvira interkulturalnog obrazovanja (IO); 
sagledavanje prisustva/odsustva razlike u broju tvrdnji koje učenici percipiraju 
kao autentične karakteristike IO u školi u odnosu na godinu školovanja/vreme 
provedeno u školskom okruženju (II, III i IV razred) i analiziranje  tvrdnji/
karakteristika sa najvećim procentom izbora po godini školovanja u okviru 
prigodnog uzorka ispitanika.

Hipoteze istraživanja odnosile su se na pretpostavke da učenici iskazuju visok 
stepen interkulturalne osetljivosti u školskom okruženju i prepoznaju elemente 
interkulturalnih sadržaja koje su učili kroz svakodnevnu praksu; učenici na višim 
godinama školovanja (III i IV razred) iskazuju prisutnost većeg broja tvrdnji koje 
karakterišu dimenzije IO i da određene tvrdnje dobijaju najveći procenat kao 
izabrane dimenzije prisutnosti IO nezavisno od godine školovanja.

Nezavisnu varijablu istraživanja predstavljala je interkulturalna osetljivost, a 
zavisna je definisana kao školska klima/etos.

Uzorak ispitanika u istraživanju predstavljali su učenici srednje Tehničke škole 
„Pavle Savić“ iz Novog Sada (101 učenik), što je prikazano u Tabeli 1. Iz prigodnog 
uzorka istraživanja izuzeti su učenici I razreda, jer se objektivno nisu mogli 
upoznati sa interkulturalnim nastavnim i vannastavnim sadržajima, niti upoznati 
školsku kulturu/etos matične škole u periodu kada je istraživanje organizovano 
(početak školske godine). Istraživanje je sprovedeno u septembru, školske 2014/15 
godine, a tehnika istraživanja bila je anketiranje. 

Tabela 1
Struktura ispitanika prema razredu i polu

Razred
Pol Drugi Treći Četvrti

Muški 11 10 5
Ženski 26 32 17
Ukupno 37 42 22

Instrument je prilagođen cilju istraživanja i to u vidu ček liste, adaptirane za 
potrebe istraživanja prema Benksovom modelu karakteristika IO, tačnije, prema 
petodimenzionalnom modelu, preko kojeg se definiše polje delovanja IO. Naime, 
osam relevantnih karakteristika IO (Benks, 1999) predstavljale su teorijsko 
utemeljenje za 12 tvrdnji na ček listi, koja je bila instrument za utvrđivanje stepena 
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interkulturalne osetljivosti učenika za razlike i odnose između većinskih i 
manjinskih grupa (u Prilogu).

REZULTATI I DISKUSIJA

Dobijeni rezultati, nakon obrade podataka prikupljenih u istraživanju, potvrdili 
su u značajnoj meri postavljene hipoteze, a u delu posebnih pretpostavki došlo je 
do određenih odstupanja u odnosu na očekivane rezultate.  

Na osnovu pretpostavke da učenici na višim godinama školovanja (III i IV 
razred) iskazuju prisutnost većeg broja tvrdnji koje karakterišu dimenzije 
interkulturlnog obrazovanja u odnosu na učenike nižeg razreda (II razred), 
rezultati istraživaja, prikazani u Tabeli 2, potvrdili su ovu hipotezu . 

Tabela 2
Pregled obeleženih tvrdnji na ček listi prema razredima

Razred                Broj obeleženih tvrdnji na ček listi              Kumulativni procenat
Drugi 121 27,25
Treći 205 40,67
Četvrti 92 31,94

Kako su preostale dve hipoteze u tesnoj vezi, a  odnose se na učestalost izbora 
određene tvrdnje na ček listi koja je korišćena u anketiranju učenika, kao i na 
pretpostavku da određene tvrdnje na različitim godinama školovanja dobijaju 
visok procenat izbora, na sledećim grafikonima (Grafikoni 1, 2 i 3) prikazaćemo 
procentualni izbor za svaku pojedinačnu tvrdnju (1–12) na ček listi, prema 
razredima/godini školovanja (II, III i IV razred). Samo prve tri tvrdnje, koje su 
dobijene u najvećem procentualnom izboru za svaki razred, biće navedene u 
tumačenju grafikona, ostale tvrdnje i procenti izbora, koji su u okviru tih tvrdnji 
dobijeni, mogu se analizirati prema instrumentu/ček listi iz Priloga. 
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Grafikon 1
Pregled izabranih tvrdnji (1–12) za drugi razred 

Dobijeni rezultati, koji se odnose na učenike drugog razreda, iz prigodnog 
uzorka ukazuju da su tvrdnja 1. (Nastavnici i administracija u našoj školi imaju 
visoka očekivanja od svih učenika, kao i pozitivan stav prema njima, stav 
uvažavanja i brižnosti) i tvrdnja 7. (U školi se uvažava maternji jezik svakog 
učenika, kao i dijalekt kojim govori) izabrane na nivou 51,35% učenika. Tvrdnja 
9. (Testovi i kontrolni zadaci koji se u školi koriste nisu zasićeni sadržajima 
dominantne kulture, tako da sva deca imaju jednake šanse da ih uspešno reše) 
izabrana je na nivou 43,24% učenika drugog razreda srednje škole (Grafikon 1).
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Grafikon 2
 Pregled izabranih tvrdnji (1–12) za treći razred

Analiza dobijenih rezultata na nivou uzorkovanih učenika trećeg razreda 
ukazuje da je 78,57% izabralo tvrdnju 7. (U školi se uvažava maternji jezik svakog 
učenika, kao i dijalekt kojim govori) kao karakteristiku IO, dok je tvrdnju 9. 
(Testovi i kontrolni zadaci koji se u školi koriste nisu zasićeni sadržajima 
dominantne kulture, tako da sva deca imaju jednake šanse da ih uspešno reše) kao 
prisutnu karakteristiku IO u školskom okruženju izabralo 73,81% učenika. Prema 
dobijenim rezultatima, treća procentualno najizražanija karakteristika na ček listi 
bila je tvrdnja 3. (Školski program uključuje u rad škole i svih u školi karakteristike 
različitih kultura i polova) a učenici trećeg razreda dodelili su joj 69,05% izbora 
prisutnih karakteristika (Grafikon 2).
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Grafikon 3
 Pregled izabranih tvrdnji (1–12) za četvrti razred

Analiza dobijenih rezultata na nivou uzorkovanih učenika četvrtog razreda 
ukazuje da je 81,82% učenika izabralo tvrdnju 9. (Testovi i kontrolni zadaci koji 
se u školi koriste nisu zasićeni sadržajima dominantne kulture, tako da sva deca 
imaju jednake šanse da ih uspešno reše). Tvrdnju 7. (U školi se uvažava maternji 
jezik svakog učenika, kao i dijalekt kojim govori) izabralo je 63,64% učenika iz 
prigodnog uzorka, dok je tvrdnju 3. (Školski program uključuje u rad škole i svih 
u školi karakteristike različitih kultura i polova) izabralo 54,55% ispitanika/
učenika četvrtog razreda (Grafikon 3).

Uporednom analizom rezultata iz uzoraka dobijenih na svim godinama 
srednjoškolskog obrazovanja može se zaključiti da učenici izražavaju određeni 
stepen interkulturalne osetljivosti u školskom okruženju i prepoznaju elemente 
interkulturalnih sadržaja koje su učili kao deo svakodnevne školske prakse. 
Nadalje, potvrđuje se pretpostavka da određene tvrdnje iz uzorkovanog tipa, na 
svim godinama školovanja, dobijaju najveći procenat prisutnosti u školskoj sredini, 
prema izabranoj dimenziji interkulturalnog obrazovanja.

Svakako treba istaći da se na osnovu dobijenih rezultata za učenike druge i 
treće godine može govoriti o tvrdnji/dimenziji IO, koja je imala najveći procenat 
prepoznavanja, a odnosi se na uvažavanje maternjeg jezika učenika i dijalekta 
kojim govore. Ova tvrdnja je izabrana u visokom procentu upravo na drugoj i 
trećoj godini srednjoškolskog obrazovanja, jer je uvažavanje maternjeg jezika, u 
školskom okruženju u kojem se nastavna odvija na jeziku dominantne kulture, od 
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izuzetne važnosti, posebno za učenike koji su u višenacionalnoj i višekulturnoj 
sredini, nastavu na osnovnoškolskom nivou obrazovanja pratili na maternjem 
jeziku, tačnije jeziku nacionalnih manjina (Grafikoni 2 i 3).

Za učenike četvrte godine najznačajnija dimenzija IO bila je tvrdnja koja se 
odnosila na korektnu upotrebu testova i kontrolnih zadataka koji nisu zasićeni 
elementima dominantne kulture, što implicira postojanje jednakih šansi za sve 
učenike da ih uspešno reše. Ova tvrdnja posebno je bila prepoznata i validirana 
na četvrtoj godini školovanja, što bi se moglo povezati  sa primerom dobre prakse 
u uzorkovanoj školi, u kojoj se na svim testiranjima i proverama znanja  na 
školskom nivou (maturskim ispitima i nacionalnim testiranjima) osigurava 
prisustvo nastavnika koji govori maternji jezik učenika, što učenike pripadnike 
manjinskih grupacija dovodi u ravnopravan položaj sa učenicima većinske kulture 
(Grafikon 3).

U ovom poglavlju ćemo se osvrnuti na tvrdnje koje su na ček listi ispitanici 
birali u manjem procentu od očekivanog, odnosno koje nisu prepoznate kao 
prisutne karakteristike okvira interkulturalnog obrazovanja u matičnom školskom 
okruženju u značajnijem procentu. Na uzorku ispitanika drugog razreda najmanji 
procenat 8,11% odnosio se na tvrdnju 10. (Kultura škole i njen skriveni kurikulum 
odražavaju različitosti koje su u školi zastupljene) i tvrdnju 12. (Iz uverenja da 
svaki član školske zajednice može da dostigne svoj maksimum, škola razvija 
strategije za upravljanje različitostima koje rezultiraju većom efikasnošću škole i 
poboljšanim akademskim postignućima učenika. Ove strategije se zasnivaju na 
principima jednakih mogućnosti za sve i istih startnih pozicija) (Grafikon 1) Na 
uzorku ispitanika trećeg razreda, tvrdnja 10, navedena u ovom pasusu, imala je 
najmanji procenat izbora od 14,29% (Grafikon 2). Na uzorku ispitanika četvrtog 
razreda, tvrdnja sa najmanjim procentom izbora bila je 8. na ček listi (Nastavni/
instruktivni materijali koji se koriste u školi odražavaju kulturu i etnicitet svih 
učenika i nastavnog kadra), a procenat ispitanika koji su je izabrali iznosi  4,55% 
(Grafikon 3).

U analizi dobijenih rezultata sa najmanjim procentom izbora svakako treba 
pomenuti moguću manjkavost instrumenta/ček liste u jezičko-semantičkom smislu. 
Naime, u tvrdnjama sa najmanjim procentom izbora, 8. i 10, nalaze se lekseme 
enticitet i kurikulum, što bi se moglo smatrati otežavajućim elementima u 
razumevanju tvrdnje, njenog denotativnog i konotativnog značenja za učenike 
srednjoškolskog obrazovanja. Tema šire diskusije, koja prevazilazi okvire ovog 
rada, mogla bi biti tvrdnja 12, navedena u prethodnom pasusu, u smislu traganja 
za odgovorom na pitanje - da li učenici školsko okruženje smatraju u dovoljnoj 
meri stimulativnim za postizanje boljih akademskih postignuća. Takođe, ostaje 
otvoreno pitanje u okviru iste tvrdnje, a koje bi se moglo proveriti na znatno većem 
uzorku − da li učenici školsku klimu i strategije upravljanja različitostima 
doživljavaju kao karakteristike IO, koje se zasnivaju na principima jednakih 
mogućnosti za sve i istih startnih pozicija, u većem procentu od onog dobijenog 
u ovom istraživanju (Grafikon 1, 2 i 3).
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U jednom delu analize dobijenih rezultata istraživanje je moglo imati karakter 
ex-post-facto istraživanja, u smislu da su uzorak ispitanika predstavljali učenici 
drugog, trećeg i četvrtog razreda koji su dve, tri ili četiri godine bili u prilici da 
uče, usvajaju i prenose vršnjacima sadržaje u okviru interkulturalnog obrazovanja. 
Ova činjenica je mogla uticati na dobijene rezultate u istraživanju, koji bi, u drugoj 
školskoj organizacionoj klimi i okruženju, bili zasigurno drukčiji i stoga imali 
veće ili niže procente izbora na drugim tvrdnjama/karakteristikama prisutnosti 
interkulturalnih dimenzija obrazovanja.

Najzad, važno je istaći da su upravo učenici bili odabrani za uzorak ispitanika 
u ovom istraživanju, da bi se što autentičnije prikazala postojeća školska klima i 
organizacija u kontekstu interkulturalnog obrazovanja. Naime, nastavni kadar i 
zagovornici principa interkulturalnog obrazovanja mogli bi imati izrazito 
subjektivne stavove u skladu sa svojim formiranim postavkama i uverenjima, što 
bi istraživača moglo voditi ka nedovoljno objektivnom izvođenju zaključaka 
(Diamantes, 2002).

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

U teorijskom delu rada, tehnika analize sadržaja primenjena je da bi se 
sagledale dimenzije multikulturalnog i interkulturalnog obrazovanja kroz prizmu 
različitih kulturoloških obrazaca, u kojima se odvijaju savremeni procesi 
obrazovanja. Interkulturalno obrazovanje, u tom smislu, omogućava razvijanje 
interkulturalne osetljivosti prema svim aspektima i karakteristikama kulturološki 
različitih konteksta u odnosu na sopstveni kulturni identitet. Razvoj interkulturalne 
osetljivosti podstiče i razvijanje interkulturalne kompetencije, neophodne u 
obrazovnim procesima, koje karekterišu socijalna interakcija, iskustveno učenje 
i konstruktivističke teorije učenja i poučavanja. 

U pravcu osnaživanja obrazovne politike pravednog i kvalitetnog obrazovanja 
za sve, podiže se svest zagovornika interkulturalnog obrazovanja o neophodnosti 
uspostavljanja principa interkulturalnosti kao transformativnog procesa, a ne 
deklarativnog menjanja školske prakse na simboličkom nivou proslavljanja 
praznika i heroja drugih kultura (Gorski, 2006). Razvijanje  strategija kritičkog 
mišljenja i komunikacijskih veština, delatnike odgovorne za primenu i sprovođenje 
edukativnih postulata interkulturalnosti, u dihotomiji odnosa učenik – nastavnik, 
nastavnik – učenik, vodi kroz proces višedimenzionalnih spoznaja, kako svog 
kulturalnog identiteta, tako i onih koji dolaze iz različitih kulturoloških obrazaca. 
Na ovom polju presudnu ulogu imaju nastavnici, koji otklanjaju svoje lične barijere 
u primeni interkulturalnih sadržaja i pronalaze nivo uravnoteženog sadržaja 
formalnog kurikuluma i vankurikularnih aktivnosti, koji integriše različitosti i 
stimuliše klimu za uspostavljanje multikulturalne učionice. Stoga je važno da  
nastavnici koji se spremaju za nastavničke pozive u okviru inicijalnog obrazovanja 
upoznaju sadržaje interkulturalnog obrazovanja, faktore rizika i prepreka u 
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interkulturalnom učenju (Van Hook, 2002), kako bi se kreirao tranformativni 
interkulturalni kurikulum i preneo na plan školske prakse. 

Rezultati istraživanja u ovom radu ukazuju na značaj interkulturalne osetljivosti 
u pravcu razvijanja interkulturalne kompetencije, neophodne za interakciju, a ne 
pasivnu koegzistenciju sa učenicima i nastavnicima koji potiču iz različitih 
kulturoloških okruženja. Analiza dobijenih rezultata, prema postavljenim 
tvrdnjama/karakteristikama petodimenzionalnog modela prisutnosti 
interkulturalnog obrazovanja, pokazala je da srednjoškolci poseduju visok nivo 
osetljivosti u pogledu razlika i odnosa između većinskih i manjinskih grupa. 
Analiza tvrdnji koje su učenici obeležili kao prepoznatljive elemente prisutnosti 
interkulturalnosti u matičnom školskom okruženju pokazala je da učenici promene 
primećuju na mikro nivou (lični plan, maternji jezik, uvažavanje različitosti, polne 
razlike) i, donekle, na mezzo nivou (nastavnici, stručna služba, školsko okruženje, 
lokalna zajednica). U smislu sistemskih rešenja na makro nivou uticaja (izmene 
formalnog kurikuluma, uvođenje posebnog predmeta interkulturalnog obrazovanja, 
razvijanje interkulturalnih škola kao model centara), nema značajnih karakteristika 
koje  učenici/ispitanici iz prigodnog uzorka smatraju mogućim u sadašnjem 
trenutku ili prisutnim u matičnom školskom okruženju. Upravo je ovo nivo uticaja 
na kojem bi se moglo dalje istraživati u pogledu mogućih sistemskih rešenja u 
primeni principa interkulturalnog obrazovanja.
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PRILOG

Osetljivost za razlike i odnose između većinskih i manjinskih grupa3 
(ček lista)

Ukoliko smatrate da je u vašoj školi prisutna neka od sledećih karakteristika, 
neki od oblika ponašanja i vrednosti, zaokružite broj ispred tog iskaza. Na ovoj 
ček listi nema tačnih i pogrešnih odgovora, ovo je samo slika razvojnog procesa 
koji se u vašoj zajednici odvija.

1. Nastavnici i administracija u našoj školi imaju visoka očekivanja od svih 
učenika, kao i   pozitivan stav prema njima, stav uvažavanja i brižnosti.

2. U našoj školi nastavnici i školska administracija imaju visoka očekivanja 
jedni od drugih bez obzira na poreklo, uzrast i iskustvo, brižni su i 
uvažavaju jedni druge.

3. Školski program uključuje u rad škole i svih u školi karakteristike 
različitih kultura i polova.

4. Škola funkcioniše kao „zajednica koja uči“ – sve je prilagođeno procesu 
učenja (sredina, sredstva, raspored i organizacija nastave i vannastavnih 
aktivnosti, pravila ponašanja, komunikacija, interakcija), u školi svi uče 
(i deca/mladi i odrasli), a direktor/ka škole je „prvi/a“ učenik/učenica.

5. Stilovi poučavanja u teorijskim znanjima i praktičnim veštinama 
prilagođeni su i usklađeni sa stilovima učenja i motivacijom učenika za 
učenje, usmereni su ka njihovim profesionalnim očekivanjima i 
uspešnosti.

6. Nastavni kadar ima mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja (i 
u domenu profesionalnih znanja i u domenu nastavnih metoda), kao i 
slobodu da stil poučavanja variraju usklađujući potrebe učenika i svoje 
potrebe.

7. U školi se uvažava maternji jezik svakog učenika, kao i dijalekt kojim 
govori.

8. Nastavni/instruktivni materijali koji se koriste u školi odražavaju kulturu 
i enticitet svih učenika i nastavnog kadra.

9. Testovi i kontrolni zadaci koji se u školi koriste nisu zasićeni sadržajima 
dominantne kulture, tako da sva deca imaju jednake šanse da ih uspešno 
reše.

10. Kultura škole i njen skriveni kurikulum odražavaju različitosti koje su 
u školi zastupljene (odslikava se raznolikost lokalne zajednice, učenika, 
nastavnika).

11. Uprava škole i stručna služba pomažu svim učenicima da postave visoke 
obrazovne ciljeve.

3 Ček lista adaptirana prema petodimenzionalnom modelu  okvira prisutnosti interkulturalnog obrazovanja 
u školi (Benks, 1999)
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12. Iz uverenja da svaki član/članica školske zajednice može da dostigne svoj 
maksimum, škola razvija strategije za upravljanje različitostima koje 
rezultiraju većom efikasnošću škole i poboljšanim akademskim 
postignućima učenika. Ove strategije se zasnivaju na principima jednakih 
mogućnosti za sve i istih startnih pozicija. 
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ANALIZA ISKORIŠĆENJA KAPACITETA U CILJU POBOLJŠANJA 
PROCESA IZVOĐENJA NASTAVE2

In large higher education institutions it is not easy to organize the process of teaching so 
that institution resources would be optimally utilized. Teaching stuff and students overload, 
as well as irrational utilization of space and time are just one of many problems that can occur 
in practice. The goal of this work is to analyze utilization of human, space and technical 
resources for teaching process improvement on Faculty of Philosophy in Novi Sad. The 
analysis is performed using database obtained by merging data gathered from the official 
timetables for the last few years. The analysis results showed that there is considerable scope 
for optimizing the use of institution resources, as well as the process of teaching.

Key words: process of teaching, resource analysis, time table 

NASTAVNI PROCES, KAPACITETI USTANOVE

Postoje mnogi kapaciteti kojima raspolažu visokoškolske ustanove, a neki od 
važnijih su: studenti, nastavnici, prostor, energija, novac, itd. U velikim 
visokoškolskim ustanovama nije lako organizovati proces nastave tako da 
kapaciteti ustanove budu optimalno iskorišćeni. Optimalno iskoristiti navedene 
kapacitete podrazumeva organizovanje nastavnog procesa tako da se postignu 
najbolji mogući rezultati po pitanju obrazovanja studenata, uz najmanju potrošnju 
(korišćenje) samih kapaciteta. Najbolji rezultati postižu se kada su nastavnici i 
studenti  motivisani za rad, kada imaju adekvatne uslove, kada ne gube vreme 
bez potrebe i slično.

U skladu sa potrebama analize iskorišćenja kapaciteta, definisani su sledeći 
ciljevi:

 – Definisati kriterijume ocenjivanja optimalnosti iskorišćenja kapaciteta i 
njihove indikatore;

 – Definisati opšti indikator optimalnosti iskorišćenja kapaciteta;

1 kbalayu@gmail.com
2 Ovaj rad je rađen u okviru doktorskih studija Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Novom 

Sadu na predmetu Poslovna inteligencija, pod mentorstvom prof. dr Lasla Šereša.
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 – Primeniti predložene kriterijume, njihove indikatore i opšti indikator na 
nastavni proces Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i analizirati optimalnost 
iskorišćenja kapaciteta.

Kriterijumi predloženi u radu proistekli su iz potrebe analize optimalnosti 
iskorišćenja kapaciteta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u cilju poboljšanja 
procesa izvođenja nastave, ali se mogu koristiti i u ustanovama osnovnog i srednjeg 
obrazovanja. U daljem tekstu, pojam nastavnik označava osobu koja u 
visokoškolskoj ustanovi održava aktivnu nastavu (predavanja, teorijske vežbe, 
praktične vežbe, itd.), ali, isto tako, može biti profesor u srednjoj školi, nastavnik 
ili učitelj u osnovnoj školi. Pojam student koristi se kako za studente na fakultetu, 
tako i za đake u osnovnoj ili srednjoj školi. Umesto formulacije „analiza 
optimalnosti iskorišćenja kapaciteta…“, kao sinonim koristiće se i formulacija 
„analiza nastavnog procesa…“.

U narednom poglavlju navedeni su faktori koji utiču na proces izvođenja 
nastave dobijeni analizom dosadašnjih istraživanja, analizom studentskih 
evaluacija, i razgovorom sa studentima i nastavnicima. U trećem poglavlju, u 
skladu sa navedenim faktorima, definisani su kriterijumi za ocenjivanje 
optimalnosti procesa izvođenja nastave, njihovi indikatori i opšti indikator. U 
četvrtom poglavlju predloženi kriterijumi i indikatori primenjeni su na nastavni 
proces na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i analizirana je njegova 
optimalnost. U poslednjem poglavlju izveden je zaključak.

FAKTORI KOJI UTIČU NA KVALITET PROCESA IZVOĐENJA NASTAVE

Pronalaženje i definisanje glavnih faktora koji utiču na kvalitet procesa 
izvođenja nastave rađeno je na sledeće načine: 

 – Pregledom i analizom dosadašnjih istraživanja;
 – Analizom studentskih evaluacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 
analizom internih studentskih evaluacija Odseka za medijske studije 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i razgovorom sa studentima;

 – Razgovorom sa nastavnicima;
 – U skladu sa iskustvom, logičkim zaključivanjem.

U dostupnoj literaturi nisu pronađena istraživanja koja sa na analitički način 
bave procesom izvođenja nastave. Istraživanja su posvećena pronalaženju faktora 
koji pozitivno ili (uglavnom) negativno utiču na motivaciju nastavnika i studenata. 
Od faktora koji su vezani za resurse ustanove, najčešće istraživani faktor je 
preopterećen prostor (prostor sa prevelikim brojem studenata). Preopterećen 
prostor navodi se kao glavni faktor demotivacije studenata (Johnson, 2000). Willos 
(2011) je ustanovila da preopterećen prostor ima samo negativne efekte na 
motivaciju i nijedan pozitivan, dok Lynch (2008) navodi preopterećenost prostora 
kao jedan od glavnih problema u predavanju i učenju engleskog jezika. Osim 
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preopterećenosti prostora, kao glavni razlozi za izostajanje studenata sa časova  
navode se preklapanje časova, održavanje nastave u ranim jutarnjim časovima i 
prevelike pauze između časova  (Macaulay i Davis, 2009). Među glavnim 
razlozima za demotivaciju nastavnika engleskog jezika su preopterećenost 
nastavnika velikim brojem časova i nedostatak opreme, odnosno neadekvatan 
prostor  (Fattash, 2013).

Prema podacima dobijenim analizom evaluacija i direktnim razgovorom sa 
studentima, kada je u pitanju prostor, najveći problem je neadekvatna namena3. 
Sa stanovišta vremena održavanja nastave, studenti su se najviše žalili na 
održavanje nastave u ranim jutarnjim časovima, na broj slobodnih termina4 u 
rasporedu, kao i na dane sa jednim ili dva časa, zbog kojih mnogi moraju da putuju. 
Mnogi studenti smatraju da je bolje imati manje dana sa više časova, nego obrnuto.

Slično kao i studenti, nastavnici su kao loše ocenili kada studenti imaju previše 
slobodnih termina u rasporedu, zbog toga što im se na taj način prekida pažnja, 
koju je kasnije teže ponovo pobuditi. Kao problem naveden je i preveliki broj 
časova studenata, zbog čega studenti nisu u stanju da prate nastavu. Kao bitan 
faktor, nastavnici navode i sinhronizaciju predavanja i vežbi, u smislu da nije 
dobro ako prođe mnogo vremena između časova predavanja i časova vežbi iz istog 
predmeta. Nastavnici, takođe, smatraju da nije dobro da u njihovom dnevnom 
rasporedu bude previše časova ili slobodnih termina. Kada je u pitanju prostor, 
nastavnici kao problem navode neadekvatan prostor, kao i gubljenje vremena 
prilikom promene prostora kada imaju vezane časove5.

Preklapanje časova6, preklapanje prostora7, gubitak dela časa, iz nekog razloga, 
i preveliki broj različitih predmeta dnevno, koje treba pripremiti, svrstavaju se u 
faktore za koje se, takođe, može pretpostaviti da mogu značajnije da utiču na 
kvalitet procesa izvođenja nastave. Svi navedeni faktori su iskorišćeni I, na 
direktan ili indirektan način, ugrađeni u predložene kriterijume za ocenu 
optimalnosti procesa izvođenja nastave.

KRITERIJUMI I INDIKATORI ZA ANALIZU OPTIMALNOSTI

Da bi se proces izvođenja nastave kvalitetno evaluirao, a zatim i unapredio, 
neophodno je postaviti jasne kriterijume optimalnosti iskorišćenja kapaciteta. 
Predloženi kriterijumi mogu se podeliti u četiri grupe: kriterijumi korektnosti, 
kriterijumi sa tačke gledišta studenata kao resursa, kriterijumi sa tačke gledišta 
nastavnika kao resursa i kriterijumi sa tačke gledišta prostora kao resursa 
ustanove. Za ocenjivanje korektnosti nastavnog procesa definisan je jedan 
kriterijum (K1). Sa tačke gledišta studenata kao resursa definisano je pet 

3 Održavanje nastave u prostoru koji tehnički nije opremljen u skladu sa zahtevima predmeta
4 Slobodan termin u rasporedu je termin u kojem se ne održava nastava, nalazi se između termina u kojima 

se nastava održava
5 Časovi koji se drže bez pauze između
6 Nastavnik ili student treba istovremeno da bude na različitim predmetima
7 Održavanje nastave iz različitih predmeta u istom prostoru
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kriterijuma (K2, K3, K4, K5 i K6). Kriterijumi K7, K8 i K9 definisani su sa 
stanovišta nastavnika kao resursa, dok je kriterijum K10 definisan za prostor kao 
resurs. 

Za svaki od predloženih kriterijuma definisani su relativni indikatori 
optimalnosti. Svaki indikator pokazuje koliko je zadovoljen određeni kriterijum. 
Indikator koji je jednak 1 (100%) pokazuje da je kriterijum po tom indikatoru 
ispunjen u potpunosti, dok indikator koji ima vrednost 0 (0%) pokazuje da 
kriterijum uopšte nije ispunjen. 

K1: KOREKTNOST PROCESA IZVOĐENJA NASTAVE

Postoje kriterijumi, kao što je, recimo, broj časova studenata u toku dana, koji 
mogu da budu delimično narušeni, a da, pritom, nastavni proces bude i dalje 
funkcionalan. Međutim, ako se desi po rasporedu da nastavnik istovremeno treba 
da drži čas u dve različite učionice, takav nastavni proces je nemoguće zadovoljiti. 

Kriterijum korektnost procesa izvođenja nastave obuhvata najuži skup pravila 
koja moraju da budu potpuno zadovoljena kako bi proces izvođenja nastave uopšte 
bio validan. Za procenu korektnosti procesa izvođenja nastave definisana su četiri 
indikatora:

I11: Nastavnik održava čas u najviše jednom prostoru istovremeno;
I12: Nastavnik održava najviše jedan predmet istovremeno;
I13: Grupa studenata sluša nastavu u najviše jednom prostoru istovremeno;
I14: Različiti predmeti se održavaju u različitim prostorima istovremeno.
Indikator I11 treba da pokaže da li u svim slučajevima nastavnik održava čas 

u samo jednom prostoru istovremeno. Ovaj indikator predstavlja procenat 
nastavnik časova8, koji ne krši pravilo u odnosu na ukupan broj nastavnik časova 
u ustanovi. Indikator I12 predstavlja procenat nastavnik časova, kod kog nastavnik 
istovremeno održava samo jedan predmet u odnosu na ukupan broj nastavnik časova 
u ustanovi. Indikator I13 prikazuje procenat grupa časova9, koji slušaju grupe 
studenata u najviše jednom prostoru istovremeno, dok indikator I14 predstavlja 
procenat različitih predmet časova10, koji se istovremeno održavaju u različitom 
prostoru. S obzirom na to da i najmanje odstupanje od optimalnih vrednosti 
označava nemoguć proces izvošenja nastave, navedeni indikatori računaju se u 
odnosu na celu grupu studenata, a ne na nivou pojedinačnog studenta. U slučaju 
korektnosti procesa izvođenja nastave, veličina grupe nije presudna, jer proces 
mora biti validan! 

8 Svi časovi koje održavaju svi nastavnici (dvadeset nastavnika po šest časova dnevno, ukupno sto dvadeset 
nastavnik časova) 

9 Svi časovi svih grupa studenata (pet grupa sa po deset časova, ukupno pedeset grupa časova)
10 Časovi svih predmeta zajedno (pedeset predmeta sa po dva časa, ukupno sto predmet časova)
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K2: BROJ ČASOVA STUDENATA DNEVNO

Kriterijum broj časova sudenata dnevno definiše poželjan minimalan i 
maksimalan broj časova koji student treba da ima u toku dana, ako tog dana ima 
nastavu. Razlog za definisanje minimalnog i maksimalnog broja časova leži u 
tome što premali, odnosno preveliki broj časova, može da destimuliše studente 
da prisustvuju nastavi, ili da utiče na kvalitet praćenja iste. Mnogi studenti putuju 
na časove iz okolnih mesta i nije racionalno da troše vreme i novac, a da više 
vremena provedu u putu nego na nastavi. Ukoliko imaju usamljene časove, koji 
su postavljeni na kraj radne nedelje, studenti se često odlučuju da takve časove 
propuste. Sa druge strane, u skladu sa planom po kojem su studijski programi 
akreditovani, tačno se unapred zna koliko ukupno časova studenti treba da imaju 
u toku radne nedelje. Predviđeno je da svaki student ima četrdesetočasovnu radnu 
nedelju, što znači da bi studenti svakog dana trebalo da uče u proseku osam sati. 
U tih osam sati spadaju predavanja i vežbe kao nastavne aktivnosti, dok preostali 
deo predstavlja samostalni rad studenta. Ako se pretpostavi da nastavne aktivnosti 
predstavljaju oko 50% vremena (20 časova nedeljno), jasno je da jedan student 
dnevno ne bi trebalo da ima više od pet do šest časova aktivne nastave. Takođe, 
iskustvo pokazuje da studenti nakon pet-šest časova ne mogu kvalitetno da prate 
nastavu.

Za ovaj kriterijum definisana su četiri relativna indikatora:
I21: Minimalni broj časova posmatrano u odnosu na grupu;11

I22: Maksimalan broj časova posmatrano u odnosu na grupu;
I23: Minimalan broj časova posmatrano u odnosu studenta;12

I24: Maksimalan broj časova posmatrano u odnosu studenta.
Indikator I21 predstavlja procenat grupa dana13, koji imaju bar minimalan broj 

časova dnevno, u odnosu na ukupan broj grupa dana. Indikator I22 predstavlja 
procenat grupa dana koji imaju najviše maksimalan broj časova dnevno. Indikatori 
I23 i I24 definišu se na isti način kao i indikatori I22 i I23, ali se umesto u odnosu 
na ukupan broj grupa dana, procenat računa u odnosu na ukupan broj 
student dana14.

K3: KOMPAKTNOST ČASOVA STUDENATA U TOKU DANA

Fiksni broj časova u toku dana može biti raspoređen u kontinuitetu, ali može 
biti i „razbacan“ tokom dana. Kompaktnost časova studenata u toku dana definiše 

11 Posmatra se koliko časova ima grupa studenata. Ne uzima se u obzir koliko studenata ima u grupi, već 
se sve grupe tretiraju isto

12 Posmatra se koliko časova ima svaki pojedinačni student. Ovakvo posmatranje može biti preciznije od 
posmatranja u odnosu na grupu zato što uzima u obzir i broj studenata u grupi. Nije isto da li neki kriterijum 
krši grupa od pet ili grupa od pedest studenata.

13 Ukupan broj radnih dana svih grupa zajedno (tri grupe po pet radnih dana, ukupno petnaest grupa dana)
14 Ukupan broj radnih dana svih studenata zajedno (sto studenata sa po pet radnih dana, ukupno petsto 

student dana)
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koliko je raspored grupe ili pojedinačnog studenta kompaktan15, tokom svih dana 
u nedelji. 

Kada se studentima pobudi pažnja i kada im poraste koncentracija nije dobro 
suviše često je prekidati. Studenti koji imaju previše pauza često nisu u mogućnosti 
da kvalitetno iskoriste vreme, naročito ako u ustanovi ne postoje adekvatni uslovi 
za samostalan rad. Iz tog razloga, pretpostavka je da je raspored bolji ukoliko ima 
manji broj slobodnih termina. Za merenje kompaktnosti časova u toku dana 
definisana su dva indikatora:

I31: Kompaktnost časova u toku dana posmatrano u odnosu na grupu;
I32: Kompaktnost časova u toku dana posmatrano u odnosu studenta.
Indikatori I31 i I32 pokazuju koji procenat grupa časova ili student časova 

predstavljaju časovi u rasporedu u odnosu na ukupan broj časova zajedno sa 
slobodnim terminima. Računaju se tako što se ukupan broj časova u rasporedu 
podeli sa ukupnim brojem časova koji prođu u rasponu od prvog do poslednjeg 
časa.

K4: BROJ RADNIH DANA STUDENATA

Kriterijum broj radnih dana studenata definiše poželjan minimalan i 
maksimalan broj radnih dana koje studenti treba da imaju u toku nedelje. U skladu 
sa bolonjskim planom i programom, teži se svakodnevnom radu i dobro je 
definisati minimalan broj dana kada studenti imaju aktivnu nastavu. Kao što se 
često dešava da je studentima organizovana sva nastava u samo nekoliko dana, 
tako može da se desi i da je nastava organizovana tokom cele nedelje. Iako je 
poželjno da studenti redovno uče i izvršavaju svoje obaveze, neophodno je da u 
toku nedelje imaju najmanje jedan ili dva dana odmora. Za kriterijum broj radnih 
dana studenta definisana su četiri indikatora. 

I41: Minimalni broj radnih dana u nedelji posmatrano u odnosu na grupu
I42: Maksimalan broj radnih dana u nedelji posmatrano u odnosu na grupu
I43: Minimalan broj radnih dana u nedelji posmatrano u odnosu studenta
I44: Maksimalan broj radnih dana u nedelji posmatrano u odnosu studenta
Indikator I41 predstavlja procenat grupa nedelja16 koje imaju bar  minimalan 

broj radnih dana u nedelji u odnosu na ukupan broj grupa nedelja, dok indikator 
I42 predstavlja procenat grupa nedelja koje imaju najviše maksimalan broj radnih 
dana u nedelji. Analogno indikatorima I41 i I42, indikatori I43 i I44 predstavljaju 
procenat student nedelja17 koji imaju manji ili veći broj radnih dana od poželjnog 
broja.

15 Potpuno kompaktan raspored podrazumeva raspored u toku dana u kojem nema slobodnih termina između 
časova

16 Ukupan broj nedelja koje imaju sve grupe zajedno (deset grupa po petnaest nedelja, ukupno sto pedeset 
grupa nedelja)

17 Ukupan broj nedelja koje imaju svi studenti zajedno (sto studenata po petnaest nedelja, ukupno hiljadu 
petsto student nedelja)
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K5: UJEDNAČENOST BROJA ČASOVA STUDENATA U TOKU NEDELJE

Može se desiti da su svi prethodni kriterijumi potpuno zadovoljeni, ali da broj 
časova grupe ili pojedinačnih studenata ipak nije ujednačen tokom radne nedelje. 
Kod studenata to ne mora da bude od velike važnosti, ali u ustanovama gde se 
obrazuju mala deca ravnomerno opterećenje može biti vrlo važno. Za kriterijum 
ujednačenost broja časova studenta u toku nedelje data su dva indikatora:

I51: Ujednačenost broja časova u toku nedelje posmatrano u odnosu na grupu;
I52: Ujednačenost broja časova u toku nedelje posmatrano u odnosu na studenta.
Indikator I41 predstavlja procenat grupa časova dnevno koji odstupa manje od 

jednog časa od prosečnog broja časovatokom nedelje, dok indikator I42 predstavlja 
procenat student časova koji odstupa manje od jednog časa. 

K6: SINHRONIZOVANOST ČASOVA STUDENATA

Kriterijum sinhronizovanost časova studenata definiše koliko su usklađeni 
termini predavanja i vežbi, kao i koliko je usklađen prostor prilikom vezanih 
časova. 

Da bi studenti što bolje mogli da učestvuju u radu na teorijskim i praktičnim 
vežbama neophodno je da bar delimično vladaju gradivom sa predavanja. Ako 
prođe suviše vremena između predavanja i vežbi, studenti zaborave šta su radili 
na predavanjima i onda je neophodno ponoviti gradivo na vežbama. Ovaj problem 
naročito je izražen ukoliko su po rasporedu vežbe pre predavanja18. 

U ustanovama u kojima ne postoje pauze između časova, osim sinhronizacije 
samog gradiva, neophodno je sinhronizovati i prostor u kojem se održava nastava. 
Kada studenti menjaju učionicu, a nemaju previđenu pauzu između časova, dolazi 
do određenog gubitka vemena. Što je veća grupa studenata, to im treba više 
vremena da se „nameste“ u prostoru za nastavu. Kada nije predviđena pauza 
između pojedinih časova, na putu iz jedne do druge učionice, pojedini studenti 
često odluče da sami sebi naprave pauzu. Ulazak studenata u učionicu nakon što 
je počela nastava, osim što predstavlja gubitak vremena, može da ometa nastavnika 
i ostale studente u radu. Za merenje sinhronizacije časova definisana su četiri 
indikatora.

I61: Maksimalan broj dana između predavanja i vežbi posmatrano u odnosu 
na grupu

I62: Promena prostora prilikom vezanih časova posmatrano u odnosu na grupu
I63: Maksimalan broj dana između predavanja i vežbi posmatrano u odnosu 

na studenta
I64: Promena prostora prilikom vezanih časova posmatrano u odnosu na 

studenta

18 Ako su vežbe sredom, a predavanja četvrtkom, od predavanja do vežbi prođe šest dana. Ukoliko studenti 
ne ponavljaju gradivo sami, velika je verovatnoća da će većinu stvari sa predavanja zaboraviti.  
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Indikator I61 predstavlja procenat grupa časova kod kojih između predavanja 
i vežbi prođe najviše maksimalan broj dana u odnosu na ukupan broj grupa časova. 
Indikator I53 predstavlja procenat student časova uz uslove kao i za indikator I61. 
Indikator I62 meri procenat grupa časova kada grupa studenata prilikom vezanih 
časova mora da menja učionicu u odnosu na ukupan broj student časova, dok 
indikator I64 pokazuje procenat student časova uz iste uslove kao i indikator I62. 

K7: BROJ ČASOVA NASTAVNIKA DNEVNO

Broj časova nastavnika dnevno definiše poželjan minimalan i maksimalan broj 
časova koje nastavnik treba da održi u toku dana, ako tog dana ima nastavu.

Održavanje koncentracije više sati u toku dana nije lako, naročito ako se radi 
bez pauze. Iako možda nekome više odgovara da održava više časova tokom 
manjeg broja dana, ipak postoji neki maksimalan broj časova koje je moguće 
održati kvalitetno. Minimalni broj časova dnevno može da uvede ustanova iz 
razloga racionalizacije. Za ovaj kriterijum predviđena su dva indikatora.

I71: Minimalan broj časova nastavnika
I72: Maksimalan broj časova nastavnika
Indikator I71 predstavlja procenat nastavnik dana19 u kojima nastavnik ima 

bar minimalan broj časova dnevno, u odnosu na ukupan broj nastavnik dana, dok 
indikator I72 predstavlja procenat nastavnik dana, u kojima nastavnik ima najviše 
maksimalan broj časova dnevno

K8: BROJ RAZLIČITIH PREDMETA NASTAVNIKA DNEVNO

Broj različitih predmeta nastavnika dnevno definiše poželjan minimalan i 
maksimalan broj različitih predmeta koje nastavnik treba da održi u toku dana, 
ukoliko tog dana ima nastavu. 

Da bi se čas u nekoj obrazovnoj instituciji kvalitetno održao, neophodna je 
njegova dobra priprema. Dešava se da nastavnici izvode nastavu iz pet, šest pa i 
više predmeta u toku semestra. Ako se pretpostavi da se nastava unapređuje svake 
akademske godine (a trebalo bi), jasno je da priprema velikog broja različitih 
predmeta u toku dana nije jednostavna, te bi zbog toga trebalo voditi računa o 
maksimalnom broju različitih predmeta koje nastavnik održava tokom dana.

Održavanje nastave iz jednog ili dva predmeta verovatno ne može da utiče na 
kvalitet održavanja nastave, ali je moguće da ustanova uvede i minimalan broj 
različitih predmeta koje nastavnik treba da održi u toku dana. 

I81: Minimalan broj različitih predmeta dnevno
I82: Maksimalan broj različitih predmeta dnevno

19 Svi radni dani svih nastavnika (pedeset nastavnika po pet radnih dana, ukupno dve hiljade petsto radnih 
dana)
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Indikator I81 predstavlja procenat nastavnik dana kada nastavnik ima bar 
minimalan broj različitih predmeta dnevno u odnosu na ukupan broj nastavnik dana, 
dok indikator I82 predstavlja procenat nastavnik dana kada nastavnik ima najviše 
maksimalan broj predmeta dnevno.

K9: SINHRONIZOVANOST ČASOVA NASTAVNIKA

Sinhronizovanost časova nastavnika odnosi se na sinhronizovanost časova po 
pitanju prostora u kojem nastavnik drži vezane časove. 

Slično kao kod sinhronizovanosti prostora studenata, kada nastavnik ima 
vezane časove a mora da menja prostor za nastavu, dolazi do gubitka dela časa. 
Ovaj problem još je izraženiji ako se prostor zaključava, pa je neophodno vratiti 
ili razmeniti ključeve sa drugim nastavnicima. 

I91: Sinhronizovanost prostora posmatrano u odnosu na grupu
I92: Sinhronizovanost prostora posmatrano u odnosu na studenta
Indikator I91 meri procenat grupa časova, kada nastavnik ne menja prostor u 

odnosu na ukupan broj grupa časova. Indikator I92 meri procenat studenta časova 
kada nastavnik ne menja prostor. 

K10: ADEKVATNOST PROSTORA

Ovaj kriterijum definiše koliko je prostor adekvatan grupi ili grupama koje u 
njemu imaju nastavu. Prostor može biti adekvatan ili neadekvatan ukoliko je 
premali ili preveliki u odnosu na veličinu grupe, ili ako njegova namena nije 
prilagođena zahtevima nastave koja bi trebalo da se u prostoru održava. 

Prilikom planiranja nastavnog procesa neophodno je uzeti u obzir veličine 
prostora i veličine grupa. Tokom održavanja nastave dobro je da veličina grupe 
odgovara veličini prostora. Ukoliko u grupi ima mnogo više studenata nego što 
može da stane u predviđeni prostor, jedan deo studenata neće moći da prisustvuje 
izvođenju nastave, ili će biti prinuđen da prati nastavu na neadekvatan način. Ako 
je prisustvo nastavi u nekoj ustanovi obavezno, može se očekivati da će većina 
studenata prisustvovati nastavi. U praksi se ipak retko dešava da baš svi studenti 
uvek dođu na svaki čas. Pored toga, prostor je uvek moguće delimično „proširiti“, 
ali postoji granica. Prilikom planiranja nastave, broj studenata u grupi ne bi trebalo 
da previše premašuje kapacitet prostora. Sa druge strane, smeštanje premale grupe 
u preveliki prostor ne mora obavezno negativno da utiče na nastavni proces, 
naročito ako u tom terminu postoji višak praznog prostora u ustanovi. Ipak, držanje 
nastave u polupraznoj učionici može da destimuliše nastavnike ili studente. Ako 
veći prostor zahteva veću potrošnju energije, tada je racionalnije malu grupu 
smestiti u manji prostor, ako za to postoji mogućnost.

U većini ustanova postoji prostor koji ima specijalizovanu namenu. Održavanje 
nastave u prostoru koji nije u skladu sa zahtevima predmeta može loše da utiče 
na kvalitet nastave. Ako namena prostora podrazumeva veliku cirkulaciju 
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studenata, kao što se recimo dešava u seminarskim čitaonicama, održavanje 
nastave u takvom prostoru ometa kako one koji taj prostor koriste za samostalni 
rad, tako i one koji u njemu imaju nastavu. Za merenje adekvatnosti prostora 
definisano je šest indikatora.

I101: Minimalan broj studenata u prostoru posmatrano u odnosu na grupu
I102: Maksimalan broj studenata u prostoru posmatrano u odnosu na grupu
I103: Adekvatna namena prostora posmatrano u odnosu na grupu
I104: Minimalan kapacitet u prostoru posmatrano u odnosu na studenta
I105: Maksimalan kapacitet u prostoru posmatrano u odnosu na studenta
I106: Adekvatna namena prostora posmatrano u odnosu na studenta
Indikator I101 predstavlja procenat grupa časova u kojima je prostor popunjen 

sa bar minimalnim brojem studenata u odnosu na ukupan broj grupa časova, dok 
indikator I102 prestavlja procenat grupa časova u kojima je prostor popunjen sa 
najviše maksimalnim brojem studenata. Indikator I103 predstavlja procenat 
grupa časova koje se odvijaju u adekvatnom prostoru u odnosu na ukupan broj 
grupa časova. Indikator I104, I105 i I106 definišu se na sličan način kao i indikatori 
I101, I102 i I103,  ali u odnosu na ukupan broj student časova.

OPŠTI INDIKATOR OPTIMALNOSTI

Predstavljeni indikatori dovoljni su da se prikaže koliko je jedan nastavni 
proces blizu optimalnog po različitim kriterijumima pojedinačno. Međutim, da 
bi se za dva različita nastavna procesa moglo tačno utvrditi koliko su slični po 
pojedinačnim kriterijumima, ili utvrditi koji od dva nastavna procesa je optimalniji, 
neophodno je definisati opšti indikator optimalnosti20.  

Neka je dat skup od N indikatora I1…IN, čije vrednosti pripadaju intervalu [0,1]. 
Neka je prvih N1 indikatora vezano za kriterijum K1, sledećih N2 indikatora vezano 
za kriterijum K2 i tako redom. Za svaki indikator I1…IN definišu se konstante C1...
CN, takve da Ci pripada intervalu (0,1)21 i da je C1+C2+…+Cn = 1. Konstante Ci 
predstavljaju važnost pojedinačnog indikatora u okviru opšteg indikatora 
optimalnosti. Konstante Ci se određuju u zavisnosti od potreba ustanove tako što 
se ukupna važnost koja je 1 (100%) rasporedi na pojedinačne konstante22. 

Neka su data dva nastavna procesa X i Y, sa pokazateljima xi i yi, i sa unapred 
definisanim konstantama važnosti Ci. Funkcija rastojanja23 između dva nastavna 

20 Za dva različita nastavna procesa može se desiti da je po nekim kriterijumima optimalniji prvi, a da je po 
ostalim kriterijumima optimalniji drugi. U tom slučaju neophodno je tačno definisati koliko koji indikator 
vredi u ukupnoj oceni optimalnosti svakog nastavnog procesa. Takođe, moguće je da dva nastavna procesa 
budu vrlo različita po pojedinačnim indikatorima optimalnosti, ali da su u celini približno iste optimalnosti 
tj. jednako prihvatljivi za ustanovu.

21 Da bi funkcija (X,Y)=∑(ci(xi-yi)2)1/2zadovoljavala uslove metrike, konstante Ci moraju biti različite od 
nule.

22 Kako se konstante Ci vezuju za indikatore kriterijuma Ii, sledi da od vrednosti konstanti Ci zavisi koliko 
je koji kriterijum važan za ustanovu.

23 Metrika
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procesa koja pokazuje koliko su dva rasporeda X i Y različita po pojedinačnim 
kriterijumima može se definisati  na sledeći način: 

d(X,Y)=∑(Ci(xi-yi)2)1/2

Za dva potpuno ista nastavna procesa X i Y, rastojanje d(X,Y) je 0, dok je za 
dva potpuno različita nastavna procesa rastojanje d(X,Y) jednako 1 (ili 100%). 

Neka je definisan optimalan nastavni proces O, tako da svaki pojedanični 
indikator ima vrednost 100% (Ii = 1, i=1…N). Za ovako definisanu funkciju 
rastojanja d(X,Y)=∑(Ci(xi-yi)2)1/2, optimalan nastavni proces O, i proizvoljan 
nastavni proces R, opšti indikator optimalnosti (OI) proizvoljnog nastavnog 
procesa R može se definisati na sledeći način: 

IO(R) = 1 – d(O,R)

STUDIJA SLUČAJA: FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU

Da bi se konkretan nastavni proces u nekoj ustanovi mogao analizirati, potrebno 
je dobaviti podatke o nastavnom procesu i definisati parametre za predviđene 
kriterijume. 

U skladu sa predloženim kriterijumima, za analizu nastavnog procesa, za svaki 
čas koji se održava neophodni su sledeći podaci: 

 – Akademska godina;
 – Semestar (zimski, letnji);
 – Dan u nedelji;
 – Vreme;
 – Studijski program;
 – Studijska godina;
 – Studijska grupa;
 – Naziv predmeta;
 – Vrsta nastave (predavanja, vežbe…);
 – Nastavnik;
 – Prostor.

Za svaki nastavni proces, većina neophodnih podataka može se naći u 
rasporedu časova, tako da se analiza nastavnog procesa svodi na analizu rasporeda 
časova. Za potrebe analize nastavnog procesa na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu korišćeni su podaci iz baza rasporeda časova za 2010/11, 2011/12, 2012/13 i 
2013/14 akademsku godinu. 

U zavisnosti od ustanove, mogu se definisati različiti parametri i odabrati svi 
ili pojedini indikatori za analizu nastavnog procesa. U slučaju nastavnog procesa 
na Filozoskom fakultetu u Novom Sadu, korišćeni su svi indikatori, osim četvrtog 
indikatora u kriterijumu K124 i indikatora koji mere optimalnost, posmatrano u 
odnosu na pojedinačnog studenta. Parametri koji se koriste su sledeći:

24 Indikator „I14: Različiti predmeti se održavaju u različitim prostorma istovremeno“ se ne koristi iz razloga 
što na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu postoje predmeti sa različitim imenom, a istim sadržajem, 
te se ne može utvrditi da li je u pitanju namera ili greška u rasporedu.
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K1: nema posebne parametre;
K2: minimalan broj časova studenata u toku dana je dva, dok je maksima-

lan broj časova šest;
K3: nema posebnih parametra;
K4: minimalan broj radnih dana studenata u nedelji je četiri, dok je maksi-

malan broj radnih dana šest;
K5: nema posebnih parametara;
K6: maksimalan broj radnih dana koji može da prođe između predavanja i 

vežbi iz istog predmeta je dva dana;
K7:  minimalan broj časova nastavnika dnevno je dva, dok je maksimalan 

broj časova šest;
K8: minimalan broj različitih predmeta koje nastavnik drži u toku dana je 

jedan, dok je maksimalan broj različitih predmeta dva;
K9: nema posebnih parametara;
K10: minimalan broj studenata je takav da je prostor popunjen bar 50%, dok 

je maksimalan broj studenata onaj kod kojeg je prostor popunjen sa 
125%. 

Kako je predložena metoda još uvek u eksperimentalnoj fazi, prilikom 
računanja opšteg indikatora svi indikatori imaće istu važnost, te će u formuli 
d(X,Y)=∑(Ci(xi-yi)2)1/2 sve težine Ci biti jednake (C1=C2=…=CN).

U naredna tri primera prikazano je poređenje različitih rasporeda na Filozofkom 
fakultetu u Novom Sadu. Zbog nepreciznosti rasporeda u slučaju časova stranih 
jezika, časovi koji se održavaju u jutarnjim terminima, od 7:30 do 9:00 časova, 
nisu uzeti u obzir. Kako je broj grupa u koje su podeljeni studenti različit na 
različitim predmetima, bez znanja koji student je u kojoj grupi, vršena je 
aproksimacija prilikom povezivanja grupa sa različitih predmeta.

Primer br. 1: 
 – Zimski semestar 2013. godine
 – Prva godina studijskog programa Slovački jezik (SJ) i prva godina studijskog 
programa Mađarski jezik (MJ)

 – Svi kriterijumi
 – Indikatori: I11, I12, I13, I21, I22, I31, I41, I42, I51, I61, I62, I91, I10325

 – Težine: C11, C12, C13, C21, C22, C31, C41, C42, C51, C61, C62, C91, C103 
~ 7.69%

Kao ilustracija predloženih kriterijuma i indikatora u prvom primer u prikazana 
svu dva jednostavna rasporeda (slika 1) koja se mogu i ručno analizirati. Na 
grafikonu 1 prikazane su vrednosti pojedinačnih indikatora.

25 Indikatori vezani za broj časova nastavnika, broj različitih predmeta nastavnika i popunjenost prostora 
se ne koriste zato što se ne mogu računati na nivou studijske grupe zbog uticaja ostalih grupa. 
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Pon Uto Sre Čet Pet Pon Uto Sre Čet Pet
9:00 120 109 120 81 81 81
9:45 120 109 120 81 81 81

10:30 80 80 71
11:15 80 80 71
12:00 80 31
12:45 31 71 80 31
13:30 31 120 80
14:15 120 120 80
15:00 120 AMF
15:45 108 64
16:30 120 120 64
17:15 120 120
18:00 31
18:45 31

Mađarski jezik Slovački jezik

Slika 1. Prikaz rasporeda za prvu godinu studijskih programa Mađarski jezik 
i Slovački jezik

Grafikon 1
Prikaz pojedinačnih indikatora za prvu godinu studijskih programa Mađarski 

jezik i Slovački jezik

Posmatrajući sliku rasporeda i grafikon 1, može se videti da su na studijskom 
programu Mađarski jezik najveći problem slobodni termini u rasporedu (indikator 
I31: kompaktnost časova u toku dana, K3: kompaktnost časova studenata) i 
sinhronizovanost predavanja i vežbi (indikator I61: promena prostora prilikom 
vezanih časova, K6: sinhronizovanost časova studenata). Na studijskom programu 
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Slovački jezik najveći problem je ujednačenost broja časova tokom nedelje 
(indikator I51: ujednačenost broja časova studenata u toku nedelje, K5: ujednačenost 
broja časova u toku nedelje). Optimalnost raporeda za studente mađarskog jezika 
je OI(MJ)=78.0%, dok je optimalnost rasporeda za studente slovačkog jezika 
OI(SJ)=79.1%. Metričko rastojanje između ova dva rasporeda je d(MJ,SJ)=13.4%. 
I pored značajnog metričkog rastojanja koje prikazuje ukupnu razliku na 
pojedinačnim indikatorima, razlika u optimalnosti ova dva rasporeda je svega 
1.1%.

Primer br. 2: 
 – Zimski semestar (Z) i letnji semestar (L) semestar za akademske 2010/11, 
2011/12, 2012/13 i 2013/14 godine�.

 – Svi kriterijumi
 – Indikatori: I11, I12, I13, I21, I22, I31, I41, I42, I51, I61, I62, I71, I72, I81, I82,  
I91, I101, I102, I103

 – Težine: C11, C12, C13, C21, C22, C31, C41, C42, C51, C61, C62, C71, C71, 
C81, C82, C91, C101, C102, C103 ~ 5.26%

 – Na grafikonu 2, prikazane su vrednosti pojedinačnih indikatora za zimski i 
letnji semestar za četiri akademske godine.

Grafikon 2
Prikaz pojedinačnih indikatora za zimski i letnji semestar

Optimalnost zimskih semestara je OI(Z)=79.2%, dok je optimalnost letnjih 
semestara OI(L)=80.6%. Metričko rastojanje između letnjih i zimskih semestara 
je d(Z,L)=3.2%, a razlika u optimalnosti je 1.4%. Ovaj primer pokazuje da uprkos 
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različitim predmetima i različitom broju časova dva rasporeda mogu biti vrlo 
slična kako po pojedinačnim indikatorima tako i po ukupnoj optimalnosti.

Primer br. 3: 
 – Akademske godine 2011/12, 2012/13 i 2013/14�.
 – Svi kriterijumi
 – Indikatori: I11, I12, I13, I21, I22, I31, I41, I42, I51, I61, I62, I71, I72, I81, I82,  
I91, I101, I102, I103

 – Težine: C11, C12, C13, C21, C22, C31, C41, C42, C51, C61, C62, C71, C71, 
C81, C82, C91, C101, C102, C103 ~ 5.26%

Na grafikonu 3 prikazani su indikatori za četiri uzastopne akademske godine: 
2011/12, 2012/13 i 2013/14.

Grafikon 3
Prikaz pojedinačnih indikatora za akademske 2010/11, 2011/12, 2012/13 i 

2013/14 godine

Sa grafikona 3 se vidi da su vrednosti indikatora vrlo slične, što potvrđuje i 
opšti indikator. Optimalnost rasporeda za 2010. godinu je OI(2010)=79.5%, za 
2011. godinu OI(2011)=79.8%, za 2012. godinu OI(2012)=79.6%, i za 2013. godinu 
OI(2013)=79.9%. Kako se svaki novi raspored pravi na osnovu predhodnog 
očekivano je da su vrednosti indikatora za svaki raspored vrlo slične. Jedini trend 
opadanja optimalnosti može se videti u kompaktnosti časova studenata (indikator 
I31: kompaktnost časova u toku dana, K3: kompaktnost časova studenata), dok se 
trend rasta optimalnosti vidi kod sinhronizovanja časova studenata (indikator I61: 
promena prostora prilikom vezanih časova, kriterijum K6: sinhronizovanost 
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časova studenta). Indikator I31 pokazuje kako se raspored vremenom „rastrese“. 
Pošto je jednostavnije menjati termine časova nego menjati dane u kojima se časovi 
održavaju, obično se časovi dodaju rano ujutru ili kasno uveče što smanjuje 
kompaktnost rasporeda. Istovremeno, prilikom povećanja broja slobodnih termina 
u rasporedu smanjuje se broj vezanih časova, a samim tim i potrebe prelaska iz 
jedne učionice u drugu tokom vezanih časova.

ZAKLJUČAK

U ovom radu predloženo je deset kriterijuma, trideset dva indikatora i jedan 
opšti indikator optimalnosti za ocenu optimalnosti korišćenja kapaciteta u 
visokoškolskim ustanovama. Nakon definisanja parametara pojedinih kriterijuma, 
analizirana je optimalnost korišćenja kapaciteta na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu tokom četiri akademske godine. Prilikom analize u obzir nisu uzeti časovi 
stranih jezika koji se održavaju u terminima od 7:30 do 9:00 časova ujutru. Zbog 
toga što se na različitim predmetima studenti dele u različiti broj grupa, vršena je 
aproksimacija prilikom spajanja i razdvajanja grupa. Za potrebe analize korišćeni 
su svi kriterijumi i devetnaest, od ponuđenih trideset dva, indikatora optimalnosti. 
Svi indikatori su imali istu težinu. 

Analizom je utvrđeno da je optimalnost zimskih i letnjih semestara skoro ista: 
OI(Z)=79.2%, OI(L)=80.6%. Prosečna optimalnost rasporeda tokom četiri 
akademske godine bila je oko 79.7%. Na godišnjem nivou postoji prostor od oko 
20% za optimizaciju. 

Za precizniju ocenu optimalnosti moguće je uzeti u obzir i indikatore koji se 
odnose na pojedinačnog studenta, umesto na celu grupu. Da bi se obuhvatili svi 
časovi (časovi stranih jezika) i da bi se izbegle aproksimacije grupa neophodno 
je imati baze sa preciznijim raporedom časova. 
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КАКО СЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИДЕНТИФИКУЈУ У 
ШТАМПИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

The paper analyzes media content on disabled people in Serbian language from 2006 
till now with the aim to determine whether the linguistic means, used to identify the 
agents, source of information or those who are the subjects of the text, are influenced by 
the dominant ideological framework and attitudes resulting from it.

The usage of terms by which disabled people are identified with only one of their 
identities was established. They are classified as vulnerable social categories so the whole 
group is identified with one of the potential characteristics of the individual. By usage of 
the demonstrative pronouns in distal/medial forms, the distance towards a person/group 
is expressed, as well as the personal superiority and higher social power by emphasizing 
the terms in the contexts in which other relationships with the person can be presented.

By usage of masculine gender in titles, profession, membership etc. other aspects of 
identity (except profession) remain invisible.

Key words: disabled people, identity, identification, (sub)culturе, heterogenic community 
(group)

I УВОД

 „Називати ствари погрешнеми именима 
значи доприностити несрећи света...“ 

Албер Ками2 

Aнализрајући корпус од преко хиљаду новинских чланака, чланака на 
Интернету и транскрибоване прилоге о особама са инвалидитетом, обја-
вљених на српском језику у периоду 2001-2014. за дипломски и магистарски 
рад из Анализе дискурса и у оквиру Програма за једнакост особа са инва-
лидитетом, у јавном говору Центра Живети усправно, утврдила сам да се 
представљањем особа с инвалидитетом у медијима на српском језику до-
приноси системској дискриминацији и општем процесу њиховог онеспо-
собљавања, што се одражава у избору теме, извора информација, цитата, 

1 mimaczu@gmail.com
2 Према Танасковић Дарко (2014). Белези времена. Нови Сад: Православна реч, стр. 193.
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перспективе, стила, начинима представљања и у језику који се користи, а 
за последицу има фокусираност на личне приче и, у спрези с њима, субјек-
тивност и сензационализам као основне одлике, и изостанак тема и тачног 
и релевантног извештавања у вези са остваривањем/кршењем права и ства-
рањем услова (приступачног окружења, служби у заједници, обезбеђивање 
техничких и материјалних  средстава и др.) у циљу изједначавања могућ-
ности особа с инвалидитетом, те истицање оштећења као узрока онеспо-
собљeности, непрепознавање хетерогености групе с обзиром на карактерис-
тике и сегменте идентитета због којих могу бити вишеструко маргинализо-
ване и дискриминисане (род, узраст, боја коже, нехетеросексуалност, наци-
оналност, верска и друга опредељења).

Циљ овог дела истраживања био је да утврди да ли је употреба термино-
логије, заменица, титула, жаргона и других језичких средстава која се ко-
ристе за идентификацију особа које су актер, извор или предмет новинског 
текста, чланaка на Интернету или транскрибованог телевизијског и радијс-
ког прилога, условљена доминантним идеолошким оквиром и ставовима 
који из њега проистичу. 

2. АНАЛИЗА 

2.1. У анализираној грађи понавља се неколико елемената у вези са упо-
требом терминологије, готово на нивоу правила или феномена, доприносећи 
аргументативној /проблемској функцији основне приче и текста као целине, 
што може да буде одраз (не)постојања стратешког приступа на пољу једна-
кости свих у јавном говору у оквиру једног медија, и један од аспеката 
маргинализације теме и (не)пропознавања властите улоге на овом пољу од 
стране конкретног медија. Стога сам овај део анализирала у оквиру анали-
зе функције приче и текста.   

Пажња је била усмерена и на то:
 – да ли је употреба језичких средстава доследна: на нивоу текста и у 
једном листу (или рубрици);

 – да ли се у текстовима, у избору термина и начина писања, води рачуна 
о родној компоненти и другим аспектима идентитета извора, саговор-
ника или особа о којима говоре.

2.2. За идентификацију особа са инвалидитетом у обухваћеном корпусу 
користе се термини: 

 – ИНВАЛИД, РАТНИ (ВОЈНИ) ИНВАЛИД, СТОНОТЕНИСЕРИ ИНВАЛИДИ;
 – конструкција: ОСОБА / ОСОБЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ, ДЕВОЈКЕ, ЖЕНЕ) СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
ОСОБЕ СА АУТИЗМОМ, ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА, СТУДЕНТИ СА ХЕНДИКЕПОМ, 
МЛАДИ СА СМЕТЊАМА, МЛАДИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ОСОБА (ДЕЦА) СА ПО-
СЕБНИМ ПОТРЕБАМА, МАЛИШАНИ С ПОТЕШКОЋАМА, ОСОБЕ СА ЗДРАВСТВЕНИМ 
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ПОМАГАЛИМА. ГРАЂАНИ У ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА (СА БЕЛИМ ШТАПОМ, 
СЛУШНИМ АПАРАТОМ), ОСОБА СА НЕКОМ ИНВАЛИДСКОМ СМЕТЊОМ; 

 – именичке сингаме са именицом у функцији атрибута: ОСОБЕ КОРИСНИЦИ 
КОЛИЦА, ОСОБЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ, ДЕВОЈКЕ) У КОЛИЦИМА;

 – именичке синтагме са описним придевом у функцији атрибута: АУТИС-
ТИЧНО ДЕТЕ, ОБОЛЕЛА ДЕЦА (за децу са последицама церебралне парализе 
и другим урођеним и стеченим оштећењима), СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ, 
СЛЕПИ СУГРАЂАНИ, ИНВАЛИДНЕ ОСОБЕ, МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНЕ ОСО-
БЕ, НЕПОКРЕТНИ И ТЕЖЕ ПОКРЕТНИ КОРИСНИЦИ;

 – поименичени придеви: ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ ОМЕТЕНЕ (ДЕЦА ОМЕТАНА) У 
РАЗВОЈУ, ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ, ВЕЗАНИ ЗА КОЛИЦА;

 – поименичени садашњи партицип: СЕДЕЋИ, СТОЈЕЋИ;
 – интергрупни или професионални жаргонизми: ПАРАПЛЕГИЧАРИ;
 – односна реченица: ОСОБА која болује од церебрална парализе (дечје па-
рализе, пара- и квадриплегије, мишићне дистрофије, хемофилије, мул-
типле склерозе) 

У текстовима се, такође, користе терминологизиране синтагме за пред-
мете или средства, за које се сматра да искључиво припадају особама са 
инвалидитетом: ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА, ИНВАЛИДСКЕ НАЛЕПНИЦЕ, ИНВАЛИДСКЕ 
КАРТЕ, ИНВАЛИДСКИ СТАНОВИ, ИНВАЛИДСКЕ и ИНВАЛИДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

5.3. У ширем смислу, особе са инвалидитетом сврставају се међу РАЊИВЕ 
(ИЦ 1), или се идентификују као ОВА РАЊИВА КАТЕГОРИЈА СТАНИВНИШТВА (ИЦ 
2), а особе којима је потребна услуга становања уз подршку као ЈЕДНА ОД 
НАЈРАЊИВИЈИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА (ИЦ 3)  и НЕМОЋНЕ (ИЦ 4).

Евидентна је недоследност употребе термина: на нивоу текста (ИЦ 5, ИЦ 
6, ИЦ 7), рубрике и листа; уп.:
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(ИЦ 8)
У овом тексту, који је информативан, и афирмативан аутор, да би из 

стилских разлога избегао понављање, користи термине: ИНВАЛИДИ, ИНВА-
ЛИДНЕ ОСОБЕ, ОСОБЕ С ХЕНДИКЕПОМ, ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
јер му је познато да се они користе у идентификацији особа са оштећењима. 
Понављање истог модела идентификације може помоћи читаоцима да их 
лакше усвоје. У великом броју примера оно је стилски неприхватљиво, те 
се лексички субјекат може редуковати или заменити личним и присвојним 
заменицама, или друкчије формулисаним синтагмама. Важно је изабраном 
формулацијом показати и исказати равноправни однос према особама о 
којима се пише (Ружичић 2003; Ружичић-Новковић 2012: 11-15).
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(ИЦ 6)
У овом тексту, премда је информативан, употреба трију различитих 

термина, у изношењу првих трију информација, доприноси дистанци према 
особама о којима се информише, што је посебно изражено синтагмом „тих 
грађана“ у парафразираној изјави извора.

У следећем  примеру:

 
(ИЦ 7)
при цитирању извора особе које окупља Савез слепих и слабовидих, у 

два наврата идентификују се као СЛЕПИ и СЛАБОВИДИ, уместо као чланови/
ице, колеге/инице, што указује на њихову мању моћ у односу на секретара, 
који је цитиран, и који је на овај начин представљен, или се представља, као 
неко ко је својим положајем изнад заједнице слепих особа, или јој уопште 
не припада. Дистанца у цитату изражена је синтагмом ОВА ЛИЦА, коју је 
директно он употребио, пошто су остале изјаве парафрзиране (уп. ИЦ 8, где 
се помиње да је уприличена додела плакета нарочито заслужним за бригу 
о ТАКВИМ ОСОБАМА). 
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2.4. Недоследност у избору лексичких јединица јавља се и на нивоу једног 
листа и рубрике. У „Блицу“ је у свим рубрикама, у 2006. Години, у насло-
вима доминантна употреба термина ИНВАЛИД; од 2007. до 2010, паралелно 
се користе термини ИНВАЛИД и ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ; у прошлогодишњим 
и овогодишњим текстовима најчешће се користи термин ОСОБА СА ИНВАЛИ-
ДИТЕТОМ, а поред њега и ИНВАЛИДНА ОСОБА и ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, а 
спорадично и поименичена придевска образовања којима се оштећење спе-
цификује: ГЛУВОНЕМИ, СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ, односно синтагматски изрази 
којима се спецификује тип оштећења или ситуација у којој је оштећење 
стечено: СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ/ЛИЦА, РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ. У рубрикама 
„Београд“ и „Нови Сад“ у новијим чланцима преовладава употреба терми-
на ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, док се у рубрици „Војводина“, у извештавању 
из Суботице, паралелно користе термини ИНВАЛИД, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
и ХЕНДИКЕПИРАНИ. У појединим текстовима, спецификација се односи на 
УЗРАСТ – девојчице/девојке/студенти са инвалидитетом, особе/девојке у 
инвалидским колицима, ОБОЉЕЊЕ – они који болују од дечје парализе (пара- и 
квадриплегије, мишићне дистрофије, хемофилије, мултипле склерозе, ау-
тизма), чиме је експлициран став да су особе са оштећењем болесне, ИНТЕН-
ЗИТЕТ ОШТЕЋЕЊА – умерено, тешко или вишеструко ометени у развоју; 
идентификација оштећења може бити изведена и посредно – ОСОБЕ КОРИСНИ-
ЦИ КОЛИЦА.

Исти модели идентификације јављају се и У „Дневнику“: ИНВАЛИДИ, ОСО-
БЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ИНВАЛИДНА ЛИЦА, ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ С ХЕНДИКЕПОМ, 
РАТНИ ИНВАЛИДИ, ОСОБЕ С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА, 
ДЕЦА/ОСОБЕ СА (МЕНТАЛНИМ) СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ДЕЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, ОСО-
БЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА, СЕДЕЋИ, СТОЈЕЋИ, КВАДРИПЛЕГИЧАРИ.

У „Политици“ се најчешће користе следећи начини идентификације: 
ОСОБЕ/ЉУДИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ИНВАЛИДИ (само у наслову једне вести из Но-
вог Сада), ГЛУВИ И НАГЛУВИ,  ОСОБЕ СА ХЕНДИКЕПОМ (само у наслову једног 
текста у „Београдској хроници“), ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ, ДЕЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, 
односно са спецификацијом по неколико основа: малишани с потешкоћама, 
особе са здравственим помагалима, непокретни и теже покретни корисни-
ци, грађани у инвалидским колицима, са белим штапом или слушном апара-
том. 

Доследност у употреби неког термина од стране једног аутора није било 
могуће пратити, будући да су чланци најчешће вести и да их пишу разли-
чити аутори. У два чланка у рубрици „Спорт“ у „Дневнику“, аутор користи 
термине СТОЈЕЋИ и СЕДЕЋИ који потичу од извора (уп. ИЦ 10 и 11: 
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2.4.1. Употребом облика поимениченог глаголског прилога садашњег: 

ХОДАЈУЋИ, ВИДЕЋИ, ЧУЈУЋИ, који углавном потиче од извора, изражава се за-
начење „онај који (може да) хода, чује, види...“, док се одсуство способности 
изражава описним придевом  СЛЕП/А/О, ГЛУВ/А/О, указујући на карактеристи-
ку особе, што је у складу са ставом који заступа међународни покрет за 
права слепих и глувих особа, сматрајући да управо због тога није потребно 
користити конструкцију ОСОБА СА за идентификацију припадника/ца ових 
двеју заједница. Исто важи и за термин ОСОБА СА АУТИЗМОМ, на коме инисти-
ра самозаступнички део покрета, који је, на жалост, у Србији и суседству 
тек у зачетку�.  

За идентификацију у односу на способност кретања користи се описни 
придев ПОКРЕТАН/НА/НО ~ НЕПОКРЕТАН/НО/НО, у множинском облику најчешће 
поименичен, идентификујући групацију, или облик глаголског прилога 
ХОДАЈУЋИ, за идентификазију некога ко (може да/ има могућност) хода; НЕ-
ПОКРЕТАН/НА/НО (за идентификацију друге особе, најчешће особе које ходају 
на овај начин, идентификују особе које не ходају); СЕДЕЋИ (користе га само 
особе са инвалидитетом, и то ретко; обележен је у називима нпр. спортских 
категорија као у ИЦ 10 и ИЦ 11);  У КОЛИЦИМА (најчешће се користи у иден-
тификацији другог од стране особа које немају лично искуство, често у са-
моидентификацији). Тек у последњих неколико година, извори који добро 
познају ову област, са личним искуством или без њега, користе термине 
КОРИСНИК/ЦА КОЛИЦА и ОСОБЕ КОЈЕ КОРИСТЕ КОЛИЦА. Ови термини појављују се 
и у општим медијима (ређе, углавном приликом цитирања извора или пре-
узимања терминолошког дела његовог/њеног исказа), а знатно су присутнији 
у часописима које објављују организације особа са инвалидитетом. Од из-
вора (медицински радници, родитељи, представници/е организација, поје-
динци због утицаја представника здравствене и сродних струка) потиче и 
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употреба жаргонизама за (само)идентификацију особе са узроком трајног 
оштећења или смањене способности (ЦЕРЕБРАЛА(Ц/КА), ДАУН(ОВАЦ), као и 
употреба пуних и скраћених облика (ПАРАПЛЕГИЈА, КВАДРИПЛЕГИЈА, МС). Овај 
феномен карактерише листове које објављују организације особа са инва-
лидитетом, као и употреба интергрупних и професионалних жаргонизама 
(ПАРАПЛЕГИЧАРИ, КВАДРИПЛЕГИЧАРИ, ДИСТРОФИЧАРИ, АМПУТИРЦИ), који су још 
увек део назива организација код нас. Део међународног покрета, пре свега 
у САД, сматра да њихово значење није дискриминаторно, већ подразумева 
карактеристику, која је, као и свака друга, саставни део особе. Од наведених 
термина, с аспекта семантичке неутралности, у српском и сродним језици-
ма, споран је само термин АМПУТИРАЦ/АМПУТИРКА (Ružičić, 2002;  Ружичић, 
2003: 19).

2.5.У избору термина и начину писања још увек су, без обзира на регу-
лативу и препоруке, чести примери употребе мушког рода за називе функ-
ција, занимања, чланства и других аспеката друштвеног учешћа извора, док 
се други аспекти идентитета саговорника (сем професионалног), или особа 
о којима се говори, ретко помињу. На пример, у чланку „Даркова� сликарска 
радионица за особе са инвалидитетом“, аутор наводи да је водитељ ради-
онице особа са инвалидитетом, а након тога га посматра само као сликара. 
Радионица је организована за „најмлађе Пожежане ометене у развоју (ИЦ 
9); уп. и „Зрењанинске рампе за инвалидска колица“ (ИЦ 13), „Албанац 
поклонио Србину скупа инвалидска колица“ (ИЦ 14). У чланку „Златна 
ниска обавијена тишином“ (ИЦ 15), капитен шаховског клуба „Олимпија“, 
који окупља глуве и наглуве шахисте, представљен је као Београђанин; лик 
чланка „Човек који види ехом“ почиње са: „Американац Данијел Киш 
гостује...“, па се тек након тога открива идентитет слепе особе (ИЦ 16). У 
тексту „Победила болест упорним радом“ (ИЦ 17), због остварености на 
послу, складног породичног живота, родитељства, односа са пријатељима, 
других интересовања и сл. актерка доживљава себе као да није особа са 
инвалидитетом.

3. ЗАКЉУЧАК 

Употреба језичких средстава за идентификацију особа које имају неко 
оштећење, или смањење способности, указује пре свега на дистанцирање� 
аутора од актера или особа на које се питања положаја особа са инвалиди-
тетом односе. Да би се њено изражавање избегло и путем медија дугорочно 
утицало на то да се она уклони, уместо показних заменица, предлажем 
употребу присвојних и то равноправну употребу првог и трећег лица мно-
жине уместо заступљенијег трећег, којим се, такође, изражава дистанца.

 У циљу изражавања равноправног односа према искуству других особа 
и свом, уместо термина и конструкција са терминолошком функцијом (из-
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ражених именицама и придевима, или односним реченицама које се лако 
трансформишу у придевске синтагме) и жаргонизама, препоручујем да се 
оно представи глаголом: ОН/А  (OСОБА КОЈА кад контекст налаже именовање)  
НЕ (СЛАБИЈЕ) ЧУЈЕ, НЕ ВИДИ, НЕ (ОТЕЖАНО) ХОДА, ГОВОРИ,  ИМА СМАЊЕНУ СПОСОБНОСТ 
КРЕТАЊА, СЛУХА, ВИДА, ГОВОРА, СМАЊЕНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ, ПОСЛЕ-
ДИЦЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ, МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ, ПОВРЕДУ КИЧМЕ, АМПУТАЦИЈУ 
ДЕЛА ТЕЛА и др, КОРИСТИ КОЛИЦА, ШТАКЕ, СЛУШНИ АПАРАТ, НЕКО ДРУГО ПОАГАЛО 
ИЛИ ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО, КОРИСТИ/НОСИ/ИМА ПРОТЕЗУ, НОСИ НАОЧАРЕ, ОРТОПЕДСКЕ 
ЦИПЕЛЕ... 

У анализираном корпусу изостаје сагледавање идентитета онеспособље-
не особе са културолошког становишта, не улазећи у то да ли је оно селек-
тивно и тенденциозно, или је у питању недовољна упућеност у област, по-
што оно изискује засебну анализу  из различитих области у сфери јавне 
употребе језика (пре свега корпуса домаћих правних аката и званичних 
превода међународних докумената у области људских права и уџбеника), 
који су истовремено, у идеолошком погледу, извор за медије или, пак, настају 
користећи се информацијама усвојеним из медија. Ове тенденције присутне 
су у свим областиима. Постоји помак у перципирињу значаја знаковног је-
зика, нарочито откако је у процедури Закон о српском знаковном језику, али 
се он још увек у јавности не артикулише као део културног идентитета 
особа којима је матерњи или које су двојезичне.
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АНАЛИЗИРАНИ ПРИМЕРИ3

ИЦ 1

3 Примери који су у целости наведени у тексту овде су изостављени због обима.
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OVO JE REČENICA KOJOM JE VANJA GRBIĆ 
RASPLAKAO 200 SPORTISTA

D. Nikolić | 24. 09. 2014. - 09:30h | Foto: OSS | Komentara: 176
Kada se jednog dana, bilo kog dana, bude pravila lista najboljih odbojkaša koje 

je Srbija ikada imala, i makar ta lista bude morala da se popisuje na prstima 
jedne ruke, mesto će se svakako naći za Vanju Grbića. „Veliki Vladimir“ je za 
Blicsport govorio na jednu drugu temu. Prilično važnu.

Javili smo vam već, na evropskim igrama Specijalne Olimpijade, u konkurenciji 
58 država, naša reprezentacija je u konkurenciji osoba sa oštećenim intelektualnim 
sposobnostima - osvojila čak 27 medalja. Nesvakidašnji uspeh jednog malog tima, 
prepunog iskrenih ljudi, kako takmičara tako i onih koji o njima brinu.

Vladimir Grbić je ambasador Specijalne Olimpijade i evo kako on to doživljava:
„Mislim da sam više puta napomenuo koliko su osobe sa intelektualnim 

disabilitetom uticale na mene da uvidim koliko su iskreniji sportisti po pitanju 
motiva i emocije od nas. Oni doživljavaju i preživljavaju svaki poen kao da je 
poslednji. Kao iskonski Olimpionici antičkih igara. Predrasuda čini da one koji 
nisu kao mi osudimo bez da ih upoznamo ili im damo priliku da nam kažu nesto. 
Ove osobe su iskrene, naivne - ali nisu glupe. Tačno znaju ko im i šta misli. Za 
njih je sport prozor u svet, jedini način komunikacije sa svetom koji ih veoma 
često odbacuje. Mnogi nisu nikad bili kod zubara, ni izašli iz svog dvorišta a 
kamoli izašli iz zemlje. Osećam obavezu da mojim drugarima Specijalne Olim-
pijade pomognem da postanu integralni, priznati članovi zajednice koji imaju sva 
prava da se raduju životu“, rekao je Vladimir Grbić za „Blicsport.
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Na naše pitanje koliko je važno samim učesnicima Specijalne Olimpijade, 
kojih u Srbiji ima oko 3.000 koji redovno treniraju u 12 registrovanih klubova, 
nekada odbojkaški as a sada potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije ističe:

„Oni se svakog dana bore da obore 
svoj ’personal best’. Njima je to sve na 
svetu. Oni jedino to imaju. Shvatio 
sam kako me doživljavaju i koliko im 
znači kad igraju sa mnom. Jednom 
prilikom na Olimpijadi u Atini održao 
sam govor pred dvestotinjak takmičara 
i trenera i rekao im šta meni znači 
druzenje sa njima i šta sam naučio. 
Koliko su u stvari oni pravi a mi za-
boravljamo agonizam, ono što sport 
čini viteštvom. Da su za mene oni vitezovi od kojih mi treba da učimo. Nakon 20 
minuta sam bio u obližnjem kafeu sa vodičima i organizatorima i došla nam je 
informacija da svih 200 takmičara plače. Njima svaka reč podrške koja je iskrena 
- znači kao život. Oni su večita deca koja se igraju“, kaže Grbić. 

Očigledno je da bi da i veće angažovanje profesionalnih sportista pomoglo 
afirmaciji sa intelektualnim nedostatkom?

„Samo ako to rade iskreno, srcem. Deca to osete i znaju. Sportisti... pravi 
sportisti i prave ličnosti - uvek mogu da pomognu. Za decu oni su bogovi, idoli 
koji su inspiracija da istraju. Kada im dam neki zadatak i ne vidim ih šest meseci 
i kada se sretnemo, odmah dotrče da mi pokažu kako su naučili. A ako ih naučite 
nešto što nisu mogli ili znali... daju vam takvu iskrenu zahvalnost kroz nemerljivu 
radost. Oni su za mene zaista osobe zbog kojih se često pitam da li disabilitet 
imamo mi ili oni. Ponosan sam što sam ambasador odbojke uz ostale ambasado-
re, Felpsa, Komaneči, Vondera i Vilijamsovu, ali sam najponosniji što su me svi 
prihvatili bas onako kako sam samo mogao poželeti. Najiskrenije“, rekao je „Ve-
liki Vladimir“ na kraju intervjua za Blicsport.rs.

ИЦ 12
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ИЦ 13
12/05/2014 - 23:25
Albanac poklonio Srbinu skupa invalidska kolica!
Bujar Nedžipi (52) iz Preševa poklonio je Srđanu Trajkoviću (43), predsedniku 

Udruženja paraplegičara iz Vranja, električna kolica kako bi se odužio za pomoć 
pri vađenju državljanstva

Ukupno komentara38
Foto-ilustracija: medicalexpo.com, Wikipedia

Vozač preduzeća „Mimoza“ iz Preševa Bujar Nedžipi (52), poklonio je 
vranjskom Udruženju paraplegičara električna kolica do kojih se veoma teško 



97КАКО СЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИДЕНТИФИКУЈУ У ШТАМПИ ...

dolazi, a koja koštaju oko 245.000 dinara. Na kolica se u redovnoj proceduri 
čeka oko osam godina.

Srđan Trajković (43), predsednik Udruženja paraplegičara, pomogao je Nedžipi 
da izvadi držaljvanstvo, prenosi „Blic“.

- Prijatelju, treba da izvadim uverenje o državljanstvu. Albanac sam, ne 
snalazim se – rekao je.

Trajković je celu proceduru prikupljanja, popunjavanja i predavanja obrazaca 
uradio sam u kolicima. Kada je Nedžipi zapitao kako da mu se oduži on mu je 
odgovorio:

Foto: Wikipedia/Wlodzimierz
- Sve je u redu, prijatelju. Bog je gore, on sve vidi. On nas je spojio, on će 

ovo da reši – odgovorio je Trajković. Potom su se i razišli.
Pre sedam dana Trajković je dobio poklon od Nedžipija, nova kolica za prevoz 

hendikepiranih osoba.
- Poklanjajući ta kolica, učinio sam najmanje što je trebalo. Taj moj gest je samo 

odgovor na ljudski postupak mog nepoznatog prijatelja u kolicima. Drugo, u tom 
poklonu, u tom gestu je deo mene, deo moje duše, deo mog srca, mog vaspitanja 
koje nosim iz moje porodice – rekao je Nedžipi.

(Telegraf.rs)  
ИЦ 14
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Andrea Ratković1

(Filozofski fakultet, Novi Sad)

MEDIJSKE (RE)INTERPRETACIJE KULTURNOG KONTEKSTA I 
NJIHOV UTICAJ NA HOMOGENIZACIJU DRUŠTVENIH ODNOSA2

The author of this text, starting from the specific cultural context characteristic for 
Vojvodina and cultural diversity as its essential characteristics, attempts to rethink the way 
in which the media deal with this phenomenon. In addition, special attention is paid to the 
analysis of media’s responsibility for inadequate representations of representatives of certain 
communities because of their national, ethnic and religious orientation, and thus to the creation 
of social climate that is intolerant towards anything that is different from the majority and its 
system of values. Having that in mind it is quite justified to talk about the responsibilities of 
some media for the open promotion of homogenized social relations. Guided with the attitude 
about the necessity of putting an end to such practices, the author of this text tries to emphasize 
the importance of cultural diversity and intercultural relations, as well as the role of the media 
in their promotion.

Key words: media, cultural diversity, interculturality, homogenized social relations.

UVOD

Polazeći od specifičnog kulturnog konteksta karakterističnog za Vojvodinu, 
odnosno kulturnog diverziteta kao njenog bitnog svojstva, tekst nastoji promisliti 
na koji način, kojim povodom i sa kakvim implikacijama se mediji bave ovim 
fenomenom. Pri tome, posebna pažnja poklanja se analizi odgovornosti medija za 
neadekvatne prikaze određenih zajednica i njihovih predstavnika/ca, s obzirom 
na njihovu nacionalnu, etničku, versku i druge opredeljenosti, a samim tim i za 
stvaranje društvene klime unutar koje dominira netolerantnost prema svemu što 
je drugo i drugačije u odnosu na većinsku zajednicu i njoj svojstven sistem 
vrednosti. Uzimajući u obzir činjenicu da mediji predstavljaju važan faktor u 
procesima definisanja i konstituisanja sociokulturnog konteksta unutar kojeg 
deluju, odnosno faktor putem kojeg se sprovode i realizuju interesi moćnih 
grupacija, sasvim je opravdano reći da oni svojim praksama neretko doprinose 
promociji i favorizovanju političkih, religijskih, kulturnih i drugih koncepcija, 

1 andrearatkovic08@gmail.com
2 Ovaj rad je rađen u okviru doktorskih studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i deo je 

teorijskih istraživanja koja se sprovode u svrhu izrade doktorskog rada pod mentorstvom prof. dr Damira 
Smiljanića.
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koje u svom fokusu imaju nametanje sopstvenog vrednosnog sistema i njemu 
svojstvenih kanona. 

No, budući da Vojvodina predstavlja multietničku, multikulturnu, multijezičnu 
i multikonfesionalnu zajednicu, jasno je da svaki pokušaj nametanja sistema 
vrednosti, mišljenja i postupanja svojstvenog za većinsku zajednicu može samo 
negativno da se odrazi po one manjinske. Stoga je i svaka (zlo)upotreba medija u 
svrhu afirmacije takozvanog većinskog pogleda na svet više nego neprimerena, 
jer se time apostrofiraju razlike među mnogobrojnim vojvođanskim zajednicama, 
što vodi ka njihovom zatvaranju, kao i ka ograničavanju, ili čak nepriznavanju 
osnovnih ljudskih prava i sloboda. Imajući to na umu, pitanje koje se neminovno 
nameće glasi: Da li je i u kolikoj meri unutar vojvođanskog konteksta 
interkulturalnost prisutna na delu? Drugim rečima, da li i na koji način dominantni 
politički, ekonomski, kulturni, medijski i drugi društveni faktori doprinose 
prihvatanju i negovanju različitosti, kao i uspostavljanju veza između onih koji se 
razlikuju? 

S obzirom na to da interkulturalnost, pre svega, znači shvatiti druge i biti u 
interaktivnom odnosu sa njima, prihvatajući i poštujući njihovu različitost, utisak 
koji se stiče jeste da se ona unutar vojvođanskog konteksta nalazi u dubokoj krizi, 
te da je ozbiljno dovedena u pitanje, s obzirom na sve zastupljenije prakse 
ideologizovanja i glorifikovanja većinske zajednice, kao i korišćenja svake prilike 
da se njena samoproklamovana supremacija opravda i potvrdi. Imajući u vidu da 
se navedene prakse sprovode i putem medija, koji kao masovni proizvođači i/ili 
promoteri interesima obojenih sadržaja, doprinose uspostavljanju i održavanju 
iskrivljene slike stvarnosti, jasno je da su i oni u velikoj meri odgovorni za 
potiskivanje interkulturalnosti. Dajući prednost većinskoj zajednici i njoj neretko 
svojstvenom ideologizovanom načinu rezonovanja, mediji imaju značajnu ulogu 
u podstrekavanju nacionalizma, ksenofobije, rasizma, homofobije, mizoginije i 
drugih neprimerenih oblika mišljenja, čime doprinose kako promovisanju, tako i 
favorizaciji homogenizovanih društvenih odnosa, to jest odnosa među društvenim 
subjektima koji su ograničeni okvirima zajednice kojoj se pripada. 

Ukazujući na neophodnost stajanja na kraj pomenutim praksama, ovaj tekst 
želi da apostrofira značaj kulturnog diverziteta i interkulturalnosti, ali i uloge 
medija u njihovoj afirmaciji. Iz tog razloga, posebna pažnja poklanja se analizama 
studija autora i autorki koji se interesuju za pitanja interkulturalnosti i uloge medija 
u njenoj promociji. Takođe, pažnja se usmerava i ka onim teoretičarima i 
teoretičarkama medija čije ideje se smatraju relevantnim za izgrađivanje adekvatne 
polazne osnove za što potpunije sagledavanje medija i načina na koji se bave 
kulturom uopšte. Osvrt na medije i njihova osnovna svojstva, zatim promišljanje 
kulturnog diverziteta i, s njim u vezi, interkulturalnosti, kao i usmeravanje pažnje 
na Vojvodinu kao specifičan društveno-kulturni kontekst, za svoju svrhu ima što 
bolje sagledavanje, a time i razumevanje aktuelnih medijskih (re)interpretacija 
kulturnog diverziteta, te utvrđivanje da li i na koji način mediji doprinose 
homogenizaciji društvenih odnosa.
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OSVRT NA MEDIJE I NJIHOVE OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Nakon što je još sredinom prošloga veka uočeno da mediji masovnih 
komunikacija zauzimaju bitno mesto u životima velikog broja individua, kao i da 
imaju uticaj na formiranje njihovog mišljenja i postupanja, zavidan broj teoretičara 
i teoretičarki je, iz perspektive polja nauka kojima se bave, nastojao da prouči ovaj 
fenomen. Međutim, on je, ne samo bio, već je i ostao, predmet mnogobrojnih 
sporenja i razilaženja u shvatanjima, te stoga ne treba da čudi nepostojanje 
konsenzusa, čak ni po pitanju njegovog definisanja. Naime, veliki je broj onih koji 
smatraju da je osnovno svojstvo medija masovni auditorijum, ali postoje i oni koji 
kao njihovu bitnu odliku ističu upotrebu tehnologija, mada je i sve više onih koji 
naglašavaju da su za medije ključna industrijska proizvodnja i distribucija 
određenih poruka. Prema mišljenju Džozefa Tjuroa (Joseph Turow), medije, kao 
sredstva masovne komunikacije, odlikuje prevashodno način na koji stvaraju svoje 
sadržaje. „Masovne komunikacije stvaraju organizacije koje zajednički rade kao 
industrije da bi proizvele i distribuirale širok raspon sadržaja – od zabave do vesti 
i obrazovanja“ (Tjurou, 2012: 32). Zahvaljujući upravo industrijskom pristupu 
proizvodnji najrazličitijih poruka, mediji se, naglašava ovaj teoretičar, razlikuju 
od ostalih oblika komunikacije, bez obzira na to da li će dopreti do milionskog 
auditorijum ili samo do nekolicine pojedinaca. Upravo iz tog razloga on i zaključuje 
da „masovne komunikacije jesu industrijalizovana proizvodnja i višestruka 
distribucija poruka preko tehnoloških uređaja“ (2012: 47).

Jedan od najpoznatijih teoretičara medija Maršal Makluan (Marshall McLuhan) 
medije shvata kao produžetke čovekovog telesnog i živčanog sistema u cilju 
povećanja moći, te s tim u vezi posebno naglašava da „svaka tehnologija stvara 
nove pritiske i potrebe u ljudskim bićima koja su je porodila“, te da se „nova 
potreba i nova tehnološka reakcija rađaju iz našeg prihvatanja već postojeće 
tehnologije - što predstavlja neprestan proces“ (1971: 235). Smatrajući da sve nove 
tehnologije, a samim tim i mediji, služe kao sredstva za preobražavanje čovekove 
svesti, Makluan ih označava kao ono što je samo po sebi loše3, a samim tim, i kao 
izvor niza negativnih implikacija po svakog „čoveka koji je hipnotisan amputacijom 
i produženjem vlastitog bića u jednoj novoj tehničkoj formi“ (1971: 46). Bodrijar 
(Baudrillard) zastupa stav da o medijima prevashodno treba razmišljati „kao da 
su, u spoljnoj orbiti, neka vrsta genetskog koda koji upravlja mutacijom stvarnog 
u nadstvarno“ (1991: 34), te ističe da oni „sobom nose smisao i protivsmisao, 
manipulišu istovremeno u svim pravcima“, odnosno da „sobom nose simulaciju 
koja je inherentna sistemu i simulaciju koja razara sistem“ (1991: 88). Prema 
njegovom mišljenju, iako mediji deluju istinito, njima svojstvena istina „više nije 
ona odražavajuća, istina ogledala, ni ona perspektivna, panoptičkog sistema i 

3 „Primajući pre nekoliko godina počasni stepen Notrdamskog univerziteta, general Devid Sarnof dao je 
sledeću izjavu: ‘Proizvodi moderne nauke nisu po sebi ni dobri ni loši; način njihove upotrebe određuje 
im vrednost’ [...] nijedna jota Sarnofove izjave neće izdržati ispitivanje, jer Sarnof zanemaruje prirodu 
opštila, svakog opštila bez razlike [...]“ (Makluan, 1971: 45, 46).
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pogleda, nego manipulatorska istina testa koji sondira i ispituje, lasera koji pipa i 
iseca, matrica koje čuvaju vaše perforirane sekvence, genetskog koda koji upravlja 
vašim kombinacijama, ćelija koji informišu vaš identitet“ (1991: 32).

Virilio u svojim analizama medija dolazi do zaključka da sa „industrijskim 
umnožavanjem vizuelnih i audiovizuelnih proteza, s neprekidnim korišćenjem, 
od ranog detinjstva, tih materijala trenutnog prenosa, sada normalno prisustvujemo 
sve složenijem dešifrovanju mentalnih slika, sa sve manjim vremenom zadržavanja 
i bez velikog odmora posle toga, izvesnom brzinom opadanju mnezičke 
konsolidacije“ (1993: 15-16). Poremećaj percepcije, koji se javlja kao posledica 
ekspanzije medija masovnih komunikacija i njihovih uticaja na konzumente i 
konzumentinje medijskih sadržaja, ovaj teoretičar obrazlaže sledećim rečima: „Od 
početka (prošloga) veka, evropsko polje percepcije preplavljeno je izvesnim 
znacima, reprezentacijama, logotipima, koji će se umnožavati tokom dvadeset, 
trideset, šezdeset godina, van svakog neposrednog eksplikativnog konteksta, kao 
oni lotosi zagađenih močvara koji u njima uništavaju svaki drugi život“ (1993: 
27). Naime, sve izraženije automatizacije percepcije javljaju se usled toga što 
mediji, kao „mašine vizije“, sve više zamenjuju čovekove vizuelne sposobnosti. 
S tim u vezi, Virilio upozorava i da je slepilo „u središtu dispozitiva buduće 
‘mašine viđenja’, jer je i sama proizvodnja viđenja bez pogleda samo reprodukcija 
jednog intenzivnog zaslepljenja, koje bi postalo jedan novi i poslednji oblik 
industrijalizacije: industrijalizacija ne-pogleda“ (1993: 111).

Imajući u vidu Makluanovo stanovište da su mediji, kao čovekovi produžeci, 
u velikoj meri odgovorni kako za izmenu postojećih, tako i za stvaranje njegovih 
novih potreba, zatim Bodrijarovu konstataciju da mediji, kao simulatori stvarnosti, 
zapravo je nadograćuju, koristeći je u svrhu održavanja najrazličitijih iluzija, kao 
i stav Virilija da mediji utiču na izmenu čovekovog pogleda na stvarnost, sebe i 
druge, usled toga što nametanjem sebi svojstvenog načina gledanja na svet 
ograničavaju i, čak, potiskuju čovekove moći percepcije i rezonovanja, može se 
zaključiti da sredstva masovnih komunikacija mogu da posluže kao ključan 
instrument u procesima oblikovanja pojedinaca/ki, pri čemu posebno doprinose 
ograničavanju njihovih spoznajnih kapaciteta, usvajanju društveno poželjnih 
vrednosnih sistema, kao i preuzimanju pozicija i funkcija koje su u skladu sa 
interesima moćnih političkih, kulturnih, ekonomskih i drugih grupacija. Drugim 
rečima, mediji mogu i veoma često i bivaju upotrebljeni radi sprovođenja interesima 
obojenih uticaja na čoveka (de)konstruišući njegov logos, (re)definišući njegov 
praxis, (de)pozicionirajući ga itd. 

„Banalna je činjenica“, smatra filozofkinja Divna Vuksanović, „da su današnji 
mediji preuzeli nekadašnju funkciju (i moć) subjekta“ (2007: 77), te tome dodaje 
da „tehnologija (kao tvorevina subjekta i uma) [...] sve više potiskuje čoveka kao 
kreatora čitavog tog informatičko-tehnološkog sveta, čime [...] bitno određuje kako 
njega, tako i čitavu realnost“ (2007: 78). Suprotno stavu ove filozofkinje, navedene 
negativne implikacije medijskih praksi po čovekovu subjektivnost ne smatraju se 
banalnom činjenicom, već nimalo bezazlenom čovekovom stvarnošću, naročito 
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ukoliko se ima u vidu trend sve otvorenijih promocija društveno poželjnih 
identiteta, te s tim u vezi i manipulacija pojedincima/kama. Ipak, na ovom mestu 
je neophodno naznačiti da se u tekstu ne zastupa stav da su mediji sami po sebi 
loši, odnosno da u svojoj osnovi nemaju ničeg pozitivnog, već se putem njihove 
kritičke analize nastoji ukazati na to da zloupotrebe medija ili pak medijske 
zloupotrebe neretko doprinose favorizaciji onih sistema vrednosti, mišljenja i 
postupanja koji su rezultati selektivnog pogleda na svet, kao i iskrivljene percepcije 
stvarnosti. Drugim rečima, (zlo)upotrebe medija u svrhu fabrikovanja društvenih 
subjekata po meri limitiranih političkih, religijskih, kulturnih, ekonomskih i 
drugih interesnih grupacija smatraju se više nego neprimerenima, pogotovo 
ukoliko iz njih proizilaze neadekvatne predstave o svemu onom što nije obuhvaćeno 
okvirima ovih grupacija. 

Izbegavajući bilo kakvo izvođenje opštih zaključaka u tekstu se, pre svega, 
nastoji pokazati da ukoliko se mediji koriste kako bi se afirmisala određena 
politička, kulturna, religijska ili bilo koja druga koncepcija kojoj je svojstven 
izrazito negativan stav prema onome što se od nje razlikuje, odnosno što se u 
odnosu na nju javlja kao drugo i drugačije, onda je više nego osnovano označiti 
ih kao neprimerene i nedopustive s obzirom na njihove negativne implikacije po 
celokupno društvo. U daljem tekstu sledi analiza načina na koji se mediji bave 
kulturnim diverzitetom, kao i procenjivanje kako se na pomenuti kulturni diverzitet 
odražavaju sve otvorenije medijske promocije i favorizacije većinske zajednice i 
njoj svojstvenog identiteta. S tim u vezi, na primeru vojvođanskog kulturnog 
konteksta nastoji se utvrditi pod kojim okolnostima iz kulturnog diverziteta 
proizilazi interkulturalnost, a pod kojima se pak sprovodi homogenizacija 
društvenih odnosa.

MEDIJI I KULTURNI DIVERZITET

Shvatajući kulturu u najširem smislu, odnosno kao specifičan modus vivendi 
svojstven za određenu zajednicu ljudi, koji, iako neretko prolazi kroz evolutivne 
promene, zadržava svoje osobene/primarne karakteristike, za nju bi se u izvesnom 
smislu moglo reći i da predstavlja referentni okvir ne samo za čovekovo 
organizovanje sopstvenih aktivnosti, nego i za njegovo predviđanje ponašanja 
drugih. Politika, religija i tradicija samo su neke od komponenti složenog kulturnog 
sistema svake društvene zajednice, koje bitno utiču na njene predstavnike/ce i to 
u pogledu oblikovanja njihove egzistencije, kao i načina na koji koegzistiraju. Iako 
razlike između kulturnih zajednica nikada ne mogu biti apsolutne, te iako je u 
velikom broju slučajeva veoma teško odrediti šta ih tačno razdvaja, mnoge kulture 
ostaju zatvorene za sve ono što se nalazi izvan njihovih okvira. Nespremne da 
priznaju i prihvate ono što se u odnosu na njih javlja kao drugo i drugačije, one 
doprinose prenaglašavanju međusobnih razlika onemogućavajući uspostavljanje 
uzajamne interakcije. Problem postaje dodatno složeniji kada se pomenute 
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negativne kulturne prakse javljaju unutar šireg društvenog konteksta, odnosno 
kada iz kulturnog diverziteta jednog socijeteta ne proizilazi interkulturalnost.

Iako pojedini teoretičari i teoretičarke smatraju da sam koncept kulture 
podrazumeva razlike, te da je njihovo očuvanje i prihvatanje bitno za uspostavljanje 
kulturnih razmena, postoje i oni koji zastupaju suprotna stanovišta. Primera radi, 
dok Džejms Lal (James Lull) naglašava kako protok kulturnih stilova „zapravo 
podstiče simboličku kreativnost, smanjuje homogenost i povećava kulturnu 
raznolikost“ (2000: 232), pojedini teoretičari/ke su stava da interkulturna razmena 
vodi kulturnoj homogenizaciji, odnosno da kulture koje su u međusobnom 
kontaktu tokom vremena neminovno postaju sličnije jedna drugoj4. No, potonje 
shvatanje se u okviru ovog teksta posmatra kao rezultat krajnje pojednostavljenog 
viđenja kultura i njihovih uticaja, ali i kao posledica irealnih strahova od toga da 
će pojedine kulture uspeti da postanu dominantne, eliminišući druge kulturne 
koncepcije. Stela Ting-Tumi (Stella Ting-Toomey), poredeći kulturu sa parom 
naočara za sunce, naglašava da, iako nas štiti od „spoljašnje surovosti i nudi nam 
određenu meru sigurnosti i udobnosti“, ona nas istovremeno „baš zbog te zaštite, 
sprečava da jasno vidimo kroz ta obojena stakla“ (1999: 14).

Imajući u vidu tvrdnje ove teoretičarke, sasvim opravdano se može reći da 
tendencija precenjivanja sopstvene kulture, kao i procenjivanja aspekata drugih 
kultura, s obzirom na vlastiti vrednosni sistem, neretko vodi ka stvaranju 
iskrivljenih predstava o onome što se nalazi van njenih okvira. Stereotipizacija 
drugih, odnosno izvođenje generalnih zaključaka o drugima na osnovu limitiranih 
iskustava predstavlja osnovu za dalja razvijanja neprimerenih predstava o 
drugačijima od sebe, odnosno za uspostavljanje predrasuda, ksenofobije, 
nacionalizma itd. Drugim rečima, svaki pokušaj diskvalifikovanja drugih kultura 
radi dodeljivanja primata sopstvenom kulturnom sistemu nužno vodi ka afirmaciji 
neprimerenih stavova, ali i odnosa prema svemu što se doživljava kao drugo i 
drugačije. Zalažući se za kritičko sagledavanje fenomena kao što su kultura i 
kulturni diverzitet, u daljem tekstu se putem analize medija nastoji rasvetliti 
njihova uloga u procesima promovisanja i podsticanja interkulturalnosti.

S tim u vezi, za polaznu osnovu uzima se izjava Stjuarta Tabsa (Stewart Tubbs) 
da „danas, uprkos velikom tehnološkom napretku i većoj izloženosti ljudima iz 
drugih kultura, na trenutke se čini da se podela između ljudi iz različitih kultura 
samo pojačala“, a „to je tačno ne samo za ljude iz različitih zemalja, već ponekad 
i za one koje žive u istoj, kulturno raznolikoj zemlji ...“ (2013: 428). Umesto da 
budu glavni izvor informacija o drugim kulturama, mediji neretko doprinose 
favorizaciji kulturnog konteksta u okviru kojeg i sami deluju, te time pokušavaju 
da utiču na stavove recipijenata i recipijentkinja svojih poruka. Budući da se 
pomenute negativne prakse medija ne interpretiraju kao njihovo suštinsko svojstvo, 
već kao posledica načina na koji se upotrebljavaju, u tekstu se zastupa stav da 
mediji kao vodeća sredstva informisanja, obrazovanja i/ili zabave, treba da budu 

4 Na ovo upozorava i Stjuart Tabs u svome delu Komunikacija. Principi i konteksti (2013:  441).
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upotrebljena radi uvažavanja i negovanja različitosti, podsticanja (samo)kritičkog 
mišljenja, kao i zasnivanja interakcije sa drugim. Naime, umesto što se bave (pre)
naglašavanjem kulturnih razlika i njihovih značenja, oni treba da podstaknu 
povezivanje predstavnika/ca različitih kulturnih zajednica, to jest uspostavljanje 
pozitivnog odnosa prema kulturnom diverzitetu i to kako unutar sebi svojstvenog 
konteksta, tako i na državnom, regionalnom, ali i globalnom nivou.

No, dok je kulturni diverzitet jedno od osnovnih svojstava većine savremenih 
socijeteta, interkulturalna senzibilnost na značaj otvorenosti i interakcija različitosti 
neretko se zanemaruje i to uglavnom usled pretenzija većinske zajednice da 
vrednosti svoje kulture nametne kao opštevažeće za sve predstavnike i predstavnice 
zajedničkog im društvenog konteksta. Drugim rečima, zanemarujući kulturne 
sisteme svojstvene manjinskim zajednicama sa kojima dele isti prostorni okvir, 
reprezenti i reprezentkinje većinske kulture često se rukovode sopstvenim 
potrebama i interesima, apsolutizujući vlastiti sistem vrednosti. Na osnovu toga 
je jasno da unutar takvih socijeteta ne postoji osnova niti za multikulturalnost, 
niti za interkulturalnost. S tim u vezi, potrebno je istaći da se kao multikulturalna 
može označiti samo ona zajednica unutar koje svaka kultura zadržava svoju 
autonomnost, te poseduje sistem vrednosti koji se razlikuje od svih drugih. No, 
za nju se može reći da je interkulturalna samo ukoliko u prvi plan stavlja veze 
između različitih kultura. Saglasan sa time je i Laslo Vegel (László Végel), koji 
ističe da „multikulturalizam stavlja naglasak na razlike, a interkulturalnost stavlja 
u prvi plan sistem veza među tim razlikama“, kao i da bi bilo „greška u ime ovog 
potonjeg odbaciti multikulturalizam, jer bi bez njega interkulturalizam bio 
nezamisliv“ (2014: 17-18).

Pri tome, ono što treba imati na umu jeste i da kulturni diverzitet sam po sebi 
ne može biti garant kako za multikulturalizam, tako ni za interkulturalizam. 
Naime, multikulturalizam se zalaže za prevazilaženje uskog i ograničenog 
shvatanja da su pripadnici i pripadnice većinske zajednice, samo na osnovu toga 
što su deo većine, superiorni u odnosu na sve ostale, te da su, u skladi sa tim, 
njima svojstveni načini mišljenja i postupanja ispravni i opravdani. 
Interkulturalizam kao neka vrsta nadogradnje multikulturalizma afirmiše 
međusobnu komunikaciju i saradnju među predstavnicima i predstavnicama 
različitih kulturnih zajednica, bez obzira na to da li imaju status većine ili, pak, 
manjine unutar određenog društvenog konteksta. Takođe, za multikulturalizam 
treba reći i da on sam po sebi ne podrazumeva nužno i kvalitet, odnosno da 
multikulturalni socijetet tek sa implementacijom interkulturalnosti dobija na svome 
kvalitetu. 

Polazeći od konstatacije da se mediji bave proizvodnjom i/ili distribucijom 
najrazličitijih poruka, te dodajući tome da na njih veliki uticaj vrše političke, 
ekonomske, kulturne i druge grupacije koje nastoje da pomoću njih ostvare svoje 
interese, jasno je da medijske slike stvarnosti ne mogu da se posmatraju kao njen 
puki odraz. Naime, za njih bi se pre moglo reći da su to simulacije stvarnosti, ali 
ne u smislu privida, nego njenog nadograđivanja. U pokušaju da pruži što bolje 
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objašnjenje medijskih simulacija stvarnosti, Bodrijar ih određuje kao strategiju 
„stvarnog, neostvarenog i nadstvarnog, koja je svugde praćena i strategijom 
razuveravanja, odvraćanja“ (1991: 10). Pri tome, njegove sledeće reči su od 
posebnog značaja za tematiku ovoga teksta: „Simulacijom jednog ograničenog, 
konvencionalnog perspektivnog polja, u kome se mogu izračunavati premise i 
posledice nekog čina ili događaja, može se održati i politička verodostojnost (i, 
naravno, ‘objektivna’ analiza, borba itd.)“ (1991: 20).

Iako se Bodrijar ne bavi direktno načinom na koji mediji pristupaju kulturnom 
diverzitetu određenog socijeteta, on ipak ukazuje na posledice medijskog 
selektivnog i/ili nadograđenog prikazivanja stvarnosti. Zahvaljujući svojim 
predstavama stvarnosti, koje imaju uglavnom veoma malo veze sa onim što sama 
stvarnost zapravo jeste, mediji lako mogu da učine da se u nešto poveruje i/ili 
ubedi. A uzimajući za predmet svojih promišljanja televiziju kao jedan od 
najuticajnijih medija masovne komunikacije, Burdije (Bourdieu) ističe da svaka 
„televizija koja nastoji da bude sredstvo beleženja realnosti postaje sredstvo 
stvaranja nove realnosti“ (2000: 37), te samim tim i moćno sredstvo za proizvodnju 
i nametanje određenih ideja ili predstava, favorizovanje poželjnih modela mišljenja 
i postupanja, formiranje određenih grupacija i sl. U daljem tekstu, tematika rada 
nastoji se konkretizovati i to radi iznalaženja potvrde za prethodno iznete tvrdnje, 
a na primeru medijskih promocija takozvane većinske kulture određenog socijeteta.

MEDIJI I VOJVOĐANSKI KULTURNI DIVERZITET

Imajući u vidu zabrinjavajuća aktuelna zbivanja na vojvođanskom 
sociokulturnom planu, kao i to da ona ne predstavljaju nikakvu novinu, već 
neminovan sled retorika i praksi glorifikovanja političkog, verskog i kulturnog 
identiteta većinske zajednice, ali i činjenicu da pojedini mediji, usled 
neprofesionalizma, puke želje za profitom, kretanja linijom manjeg otpora, cenzure 
i slično, neretko doprinose izgradnji i nametanju one slike stvarnosti koja je 
zasnovana na interesima moćnih grupacija, čiji je prioritet postizanje supremacije 
većine i njoj svojstvenog sistema vrednosti, u daljem tekstu nastoji se utvrditi da 
li za takve prakse osnovano reći da imaju udela u homogenizaciji društvenih 
odnosa. Ono što je neophodno još jednom napomenuti jeste da kritika pojedinih 
medijskih praksi, koja će biti sprovedena u nastavku ovog teksta, ne treba da se 
interpretira kao kritika medija uopšte, već kao nastojanje da se ukaže na potrebu 
za njihovim prevazilaženjem, s obzirom na negativne implikacije koje imaju ne 
samo po konkretne pojedince/ke, već i po celokupno društvo. Promišljajući način 
na koji se mediji bave vojvođanskim kulturnim diverzitetom i to iz perspektive 
individue koja je izložena uticajima medija5 i njihovih sadržaja, u tekstu se nastoji 
ukazati na njihovu odgovornost za nametanje irealnih slika stvarnosti, sebe i 

5 U tom smislu, u tekstu se ne analizira neki konkretan medij ili određena vrsta medijskih formata i/ili 
sadržaja, već se sprovodi teorijsko promišljanje medija uopšte, pri čemu se posebna pažnja usmerava ka 
onim medijskim praksama koje su (p)određene interesima moćnih grupacija.
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drugih. Samim tim, namera je i da se naglasi potreba za distanciranjem od ovakvih 
predstava stvarnosti, kao i neophodnost njihovog aktivnog i kritičkog promišljanja, 
ali i važnost iznalaženja modusa za stajanje na put sve otvorenijim medijskim 
manipulacijama individuama. 

Polazeći od saznanja da sama pripadnost određenoj kulturnoj grupaciji može 
da bude (zlo)upotrebljena u najrazličitije svrhe, u daljem tekstu pažnja se usmereva 
na analize onih oblika manipulacija, kako većinom, tako i od strane većine, koje 
vode ne samo ka ugrožavanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, već i destabilizaciji 
samoga društva. Naime, ukoliko praksa neravnopravnog ophođenja prema drugom 
kao drugačijem, svojstvena za zvaničnu društvenu politiku, zauzima zavidan deo 
medijskog prostora, te ukoliko pri tome izostaje njena kritika, onda je opravdano 
očekivati da će je recipijenti/kinje medijskih poruka usvojiti kao društveno 
prihvatljivu, a u zavisnosti od konteksta, čak i društveno poželjnu. Takođe, ukoliko 
ovakva politika svoje dodatno uporište i podršku pronalazi u veri, tradiciji i kulturi 
uopšte, ona time ne samo što učvršćuje svoju poziciju, već sprovodi i uspešnu 
instrumentalizaciju kako svojih sledbenika/ca, tako i onih koji to nisu. Svojim 
nametanjem društvenih paradigmi oblikovanih spram sopstvenih preferencija i 
interesa, dakle, bez obzira na to da li njihovo ostvarivanje može na bilo koji način 
negativno da se odrazi po one koji njima nisu obuhvaćeni, pomenuta politika se 
negativno odražava kako po one koji je podržavaju, budući da ih koristi radi 
ostvarivanja sopstvenih a ne društvenih interesa, tako i po one koji je ne prihvataju 
i to na način da im otvoreno daje do znanja da ravnopravan tretman mogu da 
očekuju samo ukoliko prihvate „pravila većine“. 

Stavljajući akcenat na vrednosti i značaj sopstvene nacije, istorije, tradicije, 
kulture, odnosno svega onog što se smatra bitnim segmentima identiteta društva 
unutar kojeg deluje, pomenuta politika istovremeno promoviše i zagovara identitet 
većinske zajednice, te ne mari da li i na koji način takva praksa može negativno 
da se odrazi po ostale zajednice i njihove predstavnike/ce. Pri tome, kao posebno 
problematično treba istaći ne samo to što je afirmisani sociokulturni identitet, 
zapravo, identitet većinske zajednice, već i to da je on dobrim delom produkt 
moćnih grupacija, koje ga zloupotrebljavaju radi sprovođenja različitih oblika 
manipulacije, radi ostvarivanja sopstvenih interesa. U tom smislu, od strane 
dominantnih politika promovisan, identitet većinske zajednice određenog društva 
neretko se može posmatrati kao rezultat neadekvatnog interpretiranja sopstvene 
kulture, pa čak i učitavanja onih elemenata koji joj realno ne pripadaju, a sve to 
usled namere da se prezentuje kao identitet koji se bitno izdvaja u odnosu na sve 
ostale. Kao instrumentalizujući instrument, sociokulturni identitet, upotrebljen 
od strane ne samo političkih, već i svim onih grupacija koje su vođene sopstvenim 
interesima, neminovno vodi ka destabilizaciji društva i društvenih odnosa. S druge 
strane, mediji, koji se upotrebljavaju radi promovisanja takvog identiteta, ne 
predstavljaju ništa drugo do instrument instrumentalizacije pojedinaca/ki 
određenog društva. 
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S obzirom na to da dublja analiza političkih uticaja na oblikovanje 
sociokulturnog identiteta, kao i političkih praksi njegovog glorifikovanja, ali i 
sprega politike i drugih moćnih grupacija koje se služe pomenutim identitetom 
radi ostvarivanja vlastitih ciljeva, prevazilazi okvire ovoga rada, u daljem teksu 
biće, pre svega, reči o načinu na koji mediji doprinose održavanju takvih praksi, 
njihovim implikacijama, ali i mogućim rešenjima za njihovo prevazilaženje. Stoga, 
u kontekstu priče o medijima i načinu na koji bivaju upotrebljeni radi nametanja 
određene slike stvarnosti, a pod čime se svakako podrazumeva i afirmacija 
poželjnog sociokulturnog identiteta, bitna pomena je i konstatacija Đure Šušnjića 
da „stvarnost ne definišu oni koji je najbolje poznaju, nego oni koji njome vladaju“,  
budući da „nameću svoje definicije stvarnosti kao jedine istine“ usled čega se 
„razumevanje stvarnosti potiskuje u korist vladanja stvarnošću“ (1999: 8). Imajući 
na umu aktuelnu medijsku scenu unutar vojvođanskog sociokulturnog konteksta 
(ali i celokupnog srbijanskog6 socijeteta), slobodno se može reći da su mediji 
uglavnom politički, ekonomski i/ili kulturno determinisani, odnosno da se 
upotrebljavaju u svrhu ostvarivanja različitih interesa moćnih grupacija, ali i kao 
„učinkovit mehanizam difamacija i denuncijacija onih društvenih pokreta i aktera 
koji predstavljaju smetnju provođenju interesa takvih politika“ (Hromadžić, 2014: 
77). 

Na osnovnu gotovo svakodnevnih medijskih praksi moguće je zaključiti da 
mediji, koji se upotrebljavaju radi ostvarivanja limitiranih političkih, ekonomskih, 
kulturnih i drugih interesa, neretko posežu i za diskursom putem kojeg se drugo, 
kao različito od onog poželjnog i favorizovanog, ne samo marginalizuje, nego čak 
i negira. Budući da svako (su)delovanje medija u izražavanju i promovisanju 
neadekvatnih stavova o određenim grupacijama i njihovim predstavnicima/ama 
neminovno vodi ka različitim oblicima neprimerenog ophođenja prema svemu što 
se ne može podvesti pod društveno poželjan model sociokulturnog identiteta, 
jasno je u kolikoj meri takvi mediji imaju udela u razvijanju i održavanju krajnje 
nepovoljne društvene klime. Naime, ukoliko se ima u vidu da većina društvenih 
subjekata izgrađuje svoju sliku sveta ne toliko na osnovu ličnih iskustava, koliko 
uz pomoć medija kao glavnih izvora informacija i posrednika u tumačenju i 
razumevanju stvarnosti, onda je jasno da će svaka njihova (zlo)upotreba radi 
nametanja poželjne slike određenog društva i njegovih subjekata, kao i sugerisanja 
modusa za njihovo međusobno ophođenje, neminovno voditi ka povlačenju onih 
koji se ne uklapaju u pomenutu sliku. A povlačenje može da se odvija bilo kao 
povlačenje određene individue u samu sebe7, bilo kao povlačenje predstavnika/ca 
određene zajednice iz opštih društvenih zbivanja i ograničavanje njihovog 

6 Na ovom mestu je neophodno naglasiti da reč „srbijanski“ ne predstavlja kroacizam. Naime, putem nje 
se nastoji naglasi multikulturalni karakter našega društva s obzirom na to da u njemu pored predstavnika 
i predstavnica srpske zajednice žive i reprezenti i reprezentkinje drugih etničkih/nacionalnih grupacija, 
a što se reč „srpski“ ne može na adekvatan način da reflektuje. 

7 Ovakav vid povlačenja može se javiti u situacijama kada indivudua ne prepoznaje ni jednu grupaciju kao 
moguće utočište i potencijalni izvor sigurnosti, odnosno kada ne pronalazi ni jednu društvenu sferu u 
okviru koje bi bila oslobođena osećaja nesigurnosti i/ili ugroženosti, ali i konkretnih pritisaka.
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delovanja na okvire sopstvene zajednice8. S tim u vezi, sasvim opravdano bi se 
moglo reći i da sve one medijske prakse putem kojih se promoviše limitiranim 
interesima podređen sociokulturni identitet imaju izrazito negativne implikacije 
po celokupno društvo, s obzirom njihovo (pre)naglašavanje razlika između 
identiteta grupacija koje su obuhvaćene okvirima tog istog društva. Budući da 
ovakve medijske prakse ujedno vode i ka zatvaranju društvenih zajednica, a time 
i ka homogenizaciji društvenih odnosa, jasno je da se putem njih društvo bitno 
destabilizuje, jer uporno insistriranje na nametanju sistema vrednosti, mišljenja i 
postupanja svojstvenog za one koji su deo većine, ne može da ima benefite ni po 
sve koji su njen deo, a kamoli po one koji se nalaze izvan njenih okvira.

Tvrdnju da „animozitet prema nekoj društvenoj grupi neminovno vodi nekom 
vidu nasilja“, kao i njenu dodatnu eksplikaciju da će nasilju „biti sklonije osobe 
koje višestrukost svog identiteta svode na jedan jedini (najčešće nacionalni i/ili 
religijski)“ (Cvitković, 2013: 21) potvrđuju upravo oni medijski sadržaji za koje je 
karakterističan jezik prepun neadekvatnih predstava o predstavnicima/ama svih 
onih zajednica čiji su idejni i vrednosni sistemi označeni kao neprihvatljivi. 
„Dveri“, „Naši“, „Otačanstveni pokret Obraz“ i „Srpska radikalna stranka“ samo 
su neki od proizvođača i podstrekača mržnje prema svemu što se ne može podvesti 
pod okvire njima svojstvenih mitologiziranih koncepcija tradicije, istorije, vere i 
kulture srpskog naroda. A svi oni mediji koji dopuštaju da njihov prostor bude 
iskorišćen radi javnih promocija ovih pokreta i stranaka, zapravo, deluju kao (in)
direktni podstrekači laži, nesporazuma, mržnje i novih ideologija. S tim u vezi, 
neophodno je naglasiti da javno, odnosno medijsko neoglašavanje i distanciranje, 
npr. Srpske pravoslavne crkve, u odbranu čijeg sistema vrednosti istupaju pomenute 
grupacije, može samo dodatno da pogorša stvari. Ne uskraćujući im legitimitet 
da se pozivaju na hrišćanske, odnosno pravoslavne vrednosti, SCP (ne)svesno 
podržava i podstiče diskrininatorne retorike, kao i selektivno uvažavanje osnovnih 
ljudskih prava i sloboda, odnosno nastojanje da se jedan krajnje ograničen pogled 
na stvarnost nametne ne samo kao osnovan, već i opštevažeći9.

Polazeći od, s jedne strane, Kodeksa novinara Srbije10, u kojem je eksplicitno 
naznačeno da je „novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste: polnih, 
rodnih, etničkih, rasnih, socijalnih, ili verskih stereotipa“, kao i da se novinar/ka 
„mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu 
diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja“ (2008: 16), te, s druge strane, 
neadekvatnih, nesenzibilizovanih, diskriminatorskih i sličnih predstava o svemu 
što se kao drugo/drugačije ne može podvesti pod okvir sociokulturnog vrednosnog 
sistema većinske zajednice, osnovano se može zaključiti da mediji, u nimalo 
zanemarljivom broju slučajeva, svoje prakse ne koncipiraju i ne sprovode u skladu 

8 Reč je o povlačenju pojedinaca i pojedinki, koji kao predstavnici i predstavnice određene grupacije u njoj 
vide mogućnost slobodnog izražavanja različitosti.

9 Opštevažeći za sve predstavnike i predstavnike  društva, a ne samo pojedince i pojedinke koji deluju 
unutar pomenutih grupacija.

10 Reč je o odeljku Odgovornost novinara.
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sa pomenutim kodeksom, odnosno s obzirom na načela opšteg dobra, sreće i 
prosperiteta, već u zavisnosti od preferencija i interesa moćnih grupacija koje ih 
koriste radi ostvarivanja sopstvenih ciljeva. 

Potrebno je skrenuti pažnju i na to da takozvani identitet većinske zajednice, 
promovisan od strane različitih političkih, verskih, kulturnih i drugih grupacija, 
neretko nije ništa drugo do identitet fabrikovan radi ostvarivanja njima svojstvenih 
ciljeva, te da je kao takav problematičan, budući da se u njemu ne prepoznaju ne 
samo individue manjinskih zajednica, već neretko i one koje su deo većine. Imajući 
to na umu, jasno je zbog čega predstavnici i predstavnice određene kulture često 
ne mogu da se poistovete sa identitetom koji se promoviše i nameće od strane 
politike, religije, tradicije ili, pak, neke druge bitne komponente tog istog kulturnog 
sistema. Drugim rečima, između, s jedne strane, kulture svojstvene za određeno 
društvo i onoga što predstavlja njegove realne kulturne karakteristike, i, s druge 
strane, onoga što pokušava da se nametne kao takozvani većinski kulturni identitet 
od strane različitih interesnih grupacija, postoje bitne razlike, a prevlast potonjeg 
proizilazi iz manipulacija društvenim subjektima, te neminovno vodi ka već 
pominjanoj homogenizaciji društvenih odnosa, to jest potiskivanju kulturnog 
diverziteta i interkulturalnosti.

Upravo usled toga i dolazi do povlačenja individua u sebe ili, pak, okruženje, 
koje im donosi rasterećenost od vrednosti, pozicija i funkcija koje su učitane u 
društveno poželjni identitet. U tom smislu, opravdano je reći da mediji, koji svojim 
praksama doprinose ovakvim pojavama, sputavaju razvijanje, podsticanje i 
negovanje ne samo različitosti, nego i međusobne upućenosti onih koji se među 
sobom razlikuju. S obzirom na činjenicu da mediji mogu da izvrše bitan uticaj na 
oblikovanje sistema vrednosti, kao i načina mišljenja i postupanja, od njih se, pre 
svega, očekuje da svojim praksama doprinesu borbi protiv najrazličitijih oblika 
diskriminacije, govora mržnje i nasilja, odnosno negovanju kulturnog diverziteta 
i podsticanju interkulturalizma, te uvažavanju i poštovanju osnovnih ljudskih 
prava i sloboda. Drugim rečima, ono što je od presudnog značaja za promenu 
zabrinjavajuće atmosfere ksenofobije, homofobije, verske netrpeljivosti i drugih 
oblika diskriminacije, jeste promena svesti u društvu, a za to su odgovorni svi 
akteri i akterke na društvenoj sceni, te samim tim i mediji. S tim u vezi, neophodno 
je naglasiti da mediji, kao mostovi među ljudima i različitim pogledima na svet, 
ne treba da budu usmereni ka osposobljavanju ljudi za suživot, pa čak ni za 
toleranciju, jer obe koncepcije egzistiranja imaju svoja ograničenja i to „zato što 
suživot znači život jednih pored drugih (što je, svakako, bolje nego jednih protiv 
drugih), a trebamo živjeti jedni s drugima i jedni za druge“ jer „tolerancija je 
toleriranje drugoga, a potrebno nam je ne samo da se toleriramo, već i da poštujemo 
drugoga i drugačijeg“ (Cvitković, 2013: 36). 

U kontekstu ove priče važno je istaći i sledeću konstataciju Aleksandre Đurić-
Bosnić: „Nažalost, samo u poslednjih godinu dana u pojedinim gradovima 
Vojvodine događali su se uznemirujući slučajevi ne samo nacionalnih konflikata 
i nacionalističkih izgreda, već i slučajevi rigidnih političko-ideoloških uzurpacija, 
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zloupotreba kulture i kulturnih institucija eksplicitno manifestovanih kroz formu 
cenzure i progona neistomišljenika“ (2014: 7). Na nju se sasvim osnovano može 
nadovezati i tvrdnja da mediji, kao instrumenti instrumentalizacije vojvođanske 
zajednice i unutar nje zatečenih društvenih subjekata, uglavnom bez ikakvog 
kritičkog otklona slepo reprodukuju ideje moćnih interesnih grupacija, čime 
učestvuju u produkcijama i/ili promocijama onih poruka putem kojih se zanemaruju 
sve one individue koje nisu u fokusu dominantnih političkih, religijskih, kulturnih 
i drugih ideološki obojenih koncepcija stvarnosti. Naime, svojim (ne)svesnim 
učestvovanjem u pokušajima popularizacije onih predstava sveta, sebe i drugih, 
koje su saglasne sa ideološkim orijentacijama kojima je zajedničko nastojanje da 
se nametne određeni idejni i vrednosni sistem, mediji (in)direktno doprinose 
trošenju čovekovih intelektualnih/spoznajnih kapaciteta „tako da on sve više 
postaje biće koje zna a sve manje biće koje nešto (racionalno i humano) čini“ 
(Šušnjić, 1999: 174).

Stoga sva prethodna teorijska promišljanja o moćnim interesnim grupacijama, 
koje nastoje da pomoću različitih mehanizama, a naročito putem medija, ostvare 
sopstvene ciljeve, ne vodeći, pri tome, računa o negativnim implikacijama svojih 
praksi po sve one koji nisu obuhvaćeni okvirima njihovog mišljenja i delovanja, 
svoju potvrdu pronalaze u nimalo zanemarljivom broju sukoba podstaknutih 
nacionalnim, etničkim, verskim, seksualnim i drugim razlikama. Pri tome, 
odsustvo situaciji primerenih reakcija medija,  koje se ogledaju u objektivnom 
predstavljanju drugog i drugačijeg, negovanju i promovisanju kulture seksualnih 
razlika, kulture slobodne veroispovesti, kao i kulture slobodne nacionalne 
opredeljenosti, ali i podsticanju kulturnog diverziteta i interakcija različitosti, 
neminovno vodi ka homogenizaciji društva. S tim u vezi značajna je izjava Dinka 
Gruhonjića da „mediji ne treba samo da obezbede prostor gde će prezentovati 
priče o multikulturalnosti i interkulturalnosti, nego i da sami edukuju i sebe i 
publiku o njima“ (2014: 40). Odsustvo medija, ili putem medija izražene otvorene 
kritike svakog oblika neadekvatnog mišljenja o drugom i drugačijem, koji rezultira 
ograničavanjem njegovih osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i njegovim 
povlačenjem u sebe i/ili zatvaranjem zajednice kojoj pripada, može da se 
interpretira samo kao odraz prihvatanja ovakvih praksi, ravnodušnosti ili, pak, 
straha od negativnih konsekvenci, ukoliko se javno izrazi neslaganje ili pokuša 
pružiti otpor. Ipak, nijedan od navedenih razloga ne sme da posluži kao opravdanje 
za otvoreno promovisanje iskrivljenih predstava o drugom kao drugačijem, a time 
ni za proizvoljne interpretacije osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Polazeći od konstatacije Nedima Sejdinovića da se mediji ne samo u Vojvodini 
, već i u Srbiji nalaze u dubokoj krizi s obzirom na to da „su sredstvo za obračun 
političkih elita i učvršćivanje vlasti“, kao i da neretko „služe za diseminaciju 
stereotipa i arhaičnog pogleda na savremeni svet“ (2014: 47), sasvim je jasno da 
ovakvim praksama mediji promovišu ideološki diskurs lišen senzibilnosti na sve 
što biva označeno kao drugo i drugačije. A, s obzirom na to da su mediji itekako 
odgovorni za uspostavljanje određenog modusa opažanja i dalji tok društvenih 
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promena, ne sme se poreći njihova delotvornost, ali ni odgovornost za nastale 
posledice. Kada je reč o načinu na koji se mediji bave vojvođanskim kulturnim 
diverzitetom i njihovoj ulozi u negovanju i podsticanju interkulturalizma, potrebno 
je naglasiti da svako medijsko podilaženje interesima moćnih grupacija ili, pak, 
povlačenje pred njima, neminovno vodi ka markiranju bogatstva različitosti kao 
nečeg ne samo nepoželjnog, već neretko i kao glavnog izvora negativnih 
sociokulturnih pojava, ali i, što je posebno zabrinjavajuće, kao više nego osnovan 
predmet „pražnjenja“ svih onih kod kojih je moguće izdvojiti akumilirano 
nezadovoljstvo, frustracije, komplekse lične prirode i slično. Zbog toga različiti 
oblici ideologozovane političke retorike prema svemu što je, samim tim što je 
nesrpsko, označeno kao glavna prepreka prosperitetu srpskog socijeteta, zatim 
mnogobrojni primeri zloupotrebe vere radi nametanja kvazitradicije i njoj 
svojstvenog sistema vrednosti, rodnih pozicija i funkcija, te pokušaji 
marginalizovanja predstavnika različitih manjinskih kulturnih zajednica i 
zanemarivanja njihovih potreba i prava, samo su neki od primera koji idu u prilog 
tvrdnji da mediji vojvođanski kulturni diverzitet neretko predstavljaju na 
neadekvatan način, te ga zloupotrebljavaju u svrhu sprovođenja različitih 
ideologizovanih ideja, interesa i ciljeva.

Naglašavajući da interkulturalizam ne znači samo shvatiti i prihvatiti drugo i 
drugačije, već i biti u interaktivnom odnosu s njim, kao i da mediji, pri tome, treba 
na sebe da preuzmu ulogu kako prezentera različitosti, tako i podstrekača 
interakcija različitosti, na osnovu aktuelne situacije unutar vojvođanskog konteksta, 
kao i medija koji se njime bave, sasvim opravdano se može zaključiti da je upravo 
to ono što hronično nedostaje sredstvima masovnih komunikacija. S tim u vezi, 
kao odličan primer može poslužiti činjenica da višejezičnost, svojstvena za 
vojvođanske medije, dobrim delom doprinosi homogenizaciji društvenih odnosa, 
to jest egzistiranju različitih zajednica jednih pored drugih, a ne jednih sa drugima. 
Naime, stavljajući akcenat na obradu isključivo onih tema koje se smatraju bitnim 
za sebi svojstvenu sociokulturnu zajednicu, mediji onemogućavaju uspostavljanje 
interkulturalnosti. Rezultati mnogih istraživanja govore u prilog tome da je, s 
jedne strane, za manjinske medije karakteristična visoka monoetničnost, ali i da 
su, s druge strane, većinski mediji otvoreni samo za sadržaje većinskog naroda11. 
Takođe, dominantne političke, religijske i, uopšte, kulturne strategije koje se 
sprovode od strane predstavnika/ca određenih zajednica, neminovno vode ka 
autoreprodukciji12 kako većinske tako i manjinskih zajednica. I konačno, 
opterećenost brigom o identitetu vlastite zajednice koja je svojstvena ne samo za 
većinske već i za manjinske medije, neretko vodi ka nestajanju društvenog 
aktivizma na opštem društvenom planu, odnosno aktivizma koji prevazilazi okvire 
zajednice kojoj se pripada. 

11 Na to upozorava i Jelinčić Jadranka u svojoj studiji Informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Predlozi 
za nove politike  (2007). Beograd: Fond za otvoreno društvo. 

12 Pod autoreprodukcijom misli se na preferiranje bračnih, susedskih i prijateljskih odnosa sa predstavnicima/
ama sopstvene zajednica.
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Navedeni primeri13 idu u prilog i konstataciji da mediji imaju značajnog udela 
u procesima nacionalnih, verskih i/ili kulturnih identifikacija predstavnika/ca 
kako većinskih, tako i manjinskih zajednica, te da bivaju upotrebljeni radi 
nametanja takozvanog većinskog sistema vrednosti, mišljenja i postupanja, pri 
čemu se neretko ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode. U tom smislu, bilo 
da je reč o vojvođanskim medijima ili, pak, onima koji u svom fokusu imaju 
vojvođanski kulturni diverzitet, i jednima i drugima je zajedničko održavanje 
hermetičnih društvenih odnosa, te onemogućavanje uspostavljanja veza među 
predstavnicima/ama različitih zajednica. S obzirom na to da je jedan od prioritetnih 
medijskih postulata upravo zadovoljenje javnog interesa (a time i uspostavljanje 
opšteg društvenog dobra), umesto sprovođenja različitih oblika manipulacija, 
putem kojih se stvaraju neadekvatne predstave ne samo o drugima, nego neretko 
i o sebi samima, mediji u svom fokusu treba da imaju prevashodno činjenice, jer 
se jedino na taj način može doprineti razvijanju pozitivnog shvatanja i ophođenja 
prema razlikama koje su svojstvene za svaki sociokulturni kontekst. 

Polazeći od vojvođanskog kulturnog diverziteta i aktuelnih medijskih, 
političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih praksi, evidentno je da manipulacije 
koje sprovede moćne interesne grupacije ne idu u prilog uspostavljanju društva 
unutar kojeg bi različitost bila ne samo prihvaćena, nego i u okviru kojeg bi se 
posebna pažnja poklanjala negovanju interkulturalnosti. S tim u vezi, nephodno 
je istaći da mediji treba da se, pre svega, bave onim temama koje su jednako bitne 
za sve predstavnike/ce sociokulturnog konteksta unutar kojeg deluju, ali i da putem 
specifičnih formata, koje imaju najveće ciljne grupe, prezentuju i one teme koje 
su bitne za pojedince/ke koji kao pripadnici/e manjinskih zajednica nisu dovoljno 
vidljivi ili, pak, na primeren način prezentovani javnosti. Na taj način bi se 
doprinelo kako otvaranju medija, tako i otvaranju celokupnog društva, a time i 
uspostavljanju adekvatne osnove za razvijanje i negovanje onih sistema vrednosti, 
mišljenja i postupanja, putem kojih bi se poštovala sva ljudska prava i slobode.

ZAKLJUČAK 

Na osnovu rečenog, kao opšti zaključak mogu da posluže i sledeće 
Hromadžićeve reči: „Evidentno je da postoji diskrepancija između nominalnog 
normativnog ideala medijske uloge u kreiranju javnosti i javnog mnjenja prema 
načelima objektivnog izveštavanja na jednoj strani, te društvene realnosti u kojoj 
su sami mediji oruđa za realizaciju privatnih interesa na drugoj strani“ (2014: 86) 
Izražavajući načelnu saglasnost sa ovom tvrdnjom, neophodno je, ipak, napomenuti 
da, kada je reč o instrumentalizaciji medija radi realizacije različitih privatnih 

13 Konkretne analize određenih medija, zatim medijskih praksi, kao i medijskih proizvoda i njihovih sadržaja 
mogu se pronaći u: Valić-Nedeljković, D., Kleut, J. (Ur.). (2013). Evropa, ovde i tamo: analiza diskursa o 
evropeizaciji u medijima zapadnog Balkana, Novi Sad, Filozofski fakultet, Valić-Nedeljković, D., Pralica, 
D., (Ur.). (2013). Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3, Novi Sad: Filozofski 
fakultet, Valić-Nedeljković, D., Milosavljević, M., Pralica, D., Simovljević Jokić, I. (2011). Mesto i značaj 
medijskih studija za međuregionalnu saradnju, Novi Sad: Filozofski fakultet itd.
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interesa, akcenat ne treba da bude toliko na onome privatnom koliko na interesima 
koji nisu usmereni ka opštem društvenom dobru, odnosno dobrobiti najvećeg broja 
društvenih subjekata, već isključivo onih koji se mogu podvesti pod okvire moćnih 
grupacija koje stoje iza njih. Stoga, primerenije bi bilo govoriti o upotrebi medija 
radi sprovođenja partikularizovanih društvenih interesa. Naime, svaki put kada 
određeni pojedinci/ke ili grupacije nastoje da nametnu svoje partikularne interese 
kao opšte, sasvim je očigledno da time doprinose stvaranju negativne društvene 
klime prema svemu što se ne može podvesti pod njima svojstven idejni i vrednosni 
sistem.

Polazeći od činjenice da Vojvodinu naseljava dva miliona pojedinaca i 
pojedinki, koji su ujedno i predstavnici i predstavnice oko dvadeset etničkih 
zajednica, te dodajući tome da bi se oni mogli razvrstati u još veći broj grupacija, 
u zavisnosti od parametara na osnovu kojih bi se sprovodila njihova „grupisanja“, 
evidentno je da svi oni zajedno, sa svojim razlikama, oblikuju identitet Vojvodine. 
Dodajući tome da su za očuvanje i negovanje vojvođanskog kulturnog diverziteta 
odgovorni svi, ali i da je najveća odgovornost, ipak, na državnom sistemu i 
mehanizmima putem koji se afirmiše kako različitost uopšte, tako i interakcija 
različitosti, u daljem tekstu biće ukazano na neka od mogućih rešenja za 
prevazilaženje praksi neadekvatnog (re)interpretiranja različitih kulturnih 
konteksta. Naime, kako bi se pomenute prakse prevazišle, neophodne su i ozbiljne 
medijske reforme, a sve u cilju razvijanja i negovanja društveno odgovornih 
medija. U tom smislu, aktuelni kodeksi medijskih radnika i radnica moraju da 
počnu da se implementiraju u praksi, ali i da se na adekvatan način sankioniše 
svaki oblik njihovog kršenja, pogotovo onaj iz kojeg proizilaze negativne 
implikacije po predstavnike/ce etničkih, religijskih, kulturnih, seksualnih i drugih 
manjinskih grupacija. Takođe, koncipiranje programa sa konkretnim smernicama, 
putem kojih bi se kulturnoj raznolikosti pristupalo na način da se svojstva svake 
zajednice uzimaju za polaznu osnovu, radi ostvarivanja punog kvalitativnog 
potencijala ne samo Vojvodine, već i celokupnog srbijanskog socijeteta, pri čemu 
bi svaki oblik homogenizacije društvenih odnosa bio adekvatno sankcionisan, 
dok bi se posebna pažnja usmeravala ka prepoznavanju i uvažavanju potreba 
predstavnika/ca različitih sociokulturnih zajednica, predstavlja veoma važan 
iskorak za nama svojstven društveni kontekst, koji, uprkos svojoj kulturnoj 
raznolikosti, još uvek nije u stanju da razvije niti multikulturalnost, niti 
interkulturalnost. 

Budući da bi se putem takvih programa mogla odrediti kako budućnost kulture, 
tako i društva u celini, jasno je da se njihovoj izradi mora pristupiti ozbiljno i 
odgovorno. A da bi imali pozitivne efekte po celokupno društvo, neophodno je 
da iza njih stane društveni sistem, koji će ne samo učestvovati u njihovom 
osmišljavanju, već će i omogućiti njihovu primenu. No, imajući u vidu da ne samo 
unutar Vojvodine, već i na nivou celokupnog srbijanskog socijeteta, dominiraju 
ideologizovane koncepcije kulture (a sa posebnim akcentom na politiku, religiju 
i tradiciju kao njene naročito bitne komponente), jasno je da, usled moći i uticaja 
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onih grupacija koje stoje iza tih istih koncepcija, izrada strategija razvoja kulture 
koja će u svom fokusu imati opšte dobro svih predstavnika i predstavnica različitih 
zajednica, kao i uvažavanje njihovih osnovnih prava i sloboda, predstavlja 
poduhvat koji je teško realizovati. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da kod nas 
ne postoje nacrti niti Nacionalne, niti, pak, Vojvođanske strategija razvoja kulture, 
kao ni naznake da će se njihova izrada privesti kraju u skorije vreme.

Ovim putem se upućuju sugestije da konačni tekst Strategija za kulturni razvoj 
treba da se, između ostalog, oslobodi uskih i ograničenih definicija kulture, zatim 
da se prepozna značaj bogatstva različitosti, a time i važnost ne samo većinske, 
nego i svih manjinskih kultura, kao i nužnost uvažavanja prava i sloboda svih, a 
ne nekih, te da se poseban akcenat stavi na negovanje, promovisanje i podsticanje 
interkulturalnosti. Takođe, sugeriše se i da tekst Strategija naročitu pažnju treba 
da pokloni mehanizmima putem kojih je moguće sprečavanje svakog pokušaja 
homogenizacije društvenih odnosa, naročito putem analiza uloge i odgovornosti 
medija u pomenutim procesima. Naime, „kao što mediji i medijska politika nisu 
samo stvar medijskih profesionalaca, tako su i kultura i kulturna politika stvar od 
javnog značaja; u njeno definisanje potrebno je uključiti veći broj organizacija i 
pojedinaca...“ (Sejdinović, 2013: 16). A to znači ne samo teoretičare/ke i analitičare/
ke kulture, predstavnike/ce različitih kulturnih zajednica, medijske radnike/ce, 
nego i sve one koji mogu da daju svoj doprinos zasnivanju društva unutar kojeg 
će se razlike poštovati i negovati, a interakcije različitosti biti rezultat oslobođenja 
od uskih i ograničenih ideologizovanih političkih, religijskih, kulturnih i drugih 
strategije koje podelu na „mi“ – „oni“, „naši“ – „njihovi“ nisu u stanju da ostave 
u prošlosti i iza sebe. 

U cilju negovanja kulturne raznolikosti, kao i interkulturalnosti, neophodno 
je insistirati na „otvaranju“ ne samo kultura, već i na „otvaranju“ kako većinskih, 
tako i manjinskih medija (ali i na uvođenju nezavisnih medija), a sve u nameri da 
se socio-kulturni fenomeni počnu sagledavati iz perspektiva koje prevazilaze 
okvire njima svojstvenog konteksta. S tim u vezi, neophodno je naglasiti i da se 
od medija ne očekuje uvođenje dodatnih sadržaja posebno namenjenih 
predstavnicima/aca određenih manjinskih zajednica, već nastojanje da se putem 
formata koji su namenjeni širokom auditorijumu bave kako temama koje su od 
jednake važnosti za sve, tako i temama koje su posebno značajne za predstavnike/
ce različitih etničkih, religijskih, kulturnih, seksualnih i dr. manjinskih grupacija. 
Naime, upravo u tome se vidi mogućnost za uspostavljanje i negovanje kulture 
prihvatanja i uvažavanja različitosti, kao i afirmacije interakcija različitosti, 
odnosno kulture putem koje će se prevazići svi oni neprimereni oblici mišljenja 
o drugom kao drugačijem, ali i ophođenja kojima se (in)direktno ugrožavaju 
osnovna ljudska prava i slobode. 
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IMPLICITNA SADRŽINA U REKLAMNIM SLOGANIMA NA 
ENGLESKOM JEZIKU – PRESUPOZICIJE I OČEKIVANJA2

The advertisers have for decades used diverse linguistic strategies in advertising messages 
with the aim of affecting consumer behaviour. One of those strategies manifests itself as covert 
communication, where the communicator „intends to achieve the fulfilment of his informative 
intention without the aid of communicative intention“ (Tanaka, 1994).

This paper analyses the implicit content in advertising slogans in English which takes 
form of presuppositions and expectations. The corpus consists of 400 slogans belonging to 
the categories of food and drink, which have been in use from the 1980s to the present day. 
The analysis of slogans will show how the above mentioned linguistic devices create consumer 
behavioural patterns and thus help advertisers to achieve their goals.

The paper also investigates the problem of recognition and interpretation of implicit 
messages in slogans by addressees, i.e. consumers, and therefore draws on Grice’s Co-operative 
Principle and Conversational Maxims.

Key words: advertising slogan, co-operative principle, covert communication, expectation, 
implicit content, presupposition

1. UVOD

Već nekoliko decenija, oglašivači pribegavaju korišćenju raznih jezičkih i 
psiholoških strategija u svojim reklamnim porukama kako bi uticali na ponašanje 
potrošača. Jedna od strategija jeste i upotreba prikrivene komunikacije. Ovaj rad 
bavi se analizom implicitne sadržine reklamnih slogana na engleskom jeziku, koja 
se manifestuje kroz upotrebu presupozicija (eng. presupposition) i očekivanja (eng. 
expectation). Cilj istraživanja je da se pokaže na koji način oglašivači putem 
navedenih jezičkih sredstava stvaraju određene obrasce ponašanja i vrednosti kod 
potrošača kako bi ostvarili svoje namere. 

U radu je prvo predstavljen teorijski kontekst u okviru kog je istraživanje 
obavljeno, tj. objašnjeni su pojam, uloga i manifestacije prikrivene komunikacije, 
a potom su prikazani rezultati analize sprovedene na korpusu koji se sastoji od 

1 vidakovicm@ef.uns.ac.rs
2 Ovaj rad predstavlja deo magistarske teze pod naslovom „Reklamni slogani na engleskom jeziku i njihovo 

prevođenje na srpski“ rađene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer Engleski jezik, pod 
mentorstvom prof. dr Tvrtka Prćića. Originalni korpus proširen je primerima reklamnih slogana tako da 
obuhvati period do decembra 2014. godine.
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reklamnih slogana na engleskog jeziku. Na kraju je dat osvrt na to kako primaoci 
poruke, tj. Potrošači, tumače implicitnu sadržinu u kontekstu primene Grajsovog 
principa kooperativnosti i konverzacionih maksima. 

2. PRIKRIVENA KOMUNIKACIJA U REKLAMNIM SLOGANIMA

Prikrivena komunikacija definiše se kao tip komunikacije u kojoj govornik, u 
ovom slučaju oglašivač, teži ostvarenju informativne namere, ali ne i komunikativne 
(Tanaka, 1994: 41), pri čemu se informativna namera odnosi na pružanje 
informacija o određenoj pojavi ili stvari, dok komunikativna namera predstavlja 
otkrivanje te informativne namere primaocima poruke (Tanaka, 1994: xii). 

Pored funkcije pridobijanja potrošača i prodaje proizvoda ili usluga, Redfern 
(1984), Tanaka (1994) i Godard (1998)  navode i druge ciljeve prikrivene 
komunikacije:

 – Postizanje ekonomičnosti bez gubitka sadržajnosti. Naime, sadržaj je u 
ograničenom reklamnom prostoru, zahvaljujući raznim jezičkim sredstvima, 
izuzetno bogat. Ovo je bitno ako se ima u vidu to da je prostor za oglašavanje 
skup (Tanaka,  1994: 64; prema Redfern, 1984:130),

 – „Izbegavanje preuzimanja odgovornosti za društvene posledice usled 
određenih implikacija koje proizlaze iz reklamnih oglasa“ (Tanaka, 1994: 
43)3,  kao što je, na primer, slučaj sa reklamnim oglasima u kojima se provlače 
teme seksa, snobizma i sl. 

2.1. Implicitna sadržina reklamnih poruka

Prilikom analize sadržaja poruke reklamnih slogana neophodno je povući 
razliku između eksplicitne i implicitne sadržine. Eksplicitna sadržina odnosi se 
na ono što je, zapravo, rečeno, dok implicitna sadržina proizlazi iz onoga što je 
rečeno, ili iz same činjenice da je nešto rečeno (Vestergaard & Schroder, 1985: 
24). Lič identifikuje tri tipa implicitne sadržine, u zavisnosti od stepena naše 
sigurnosti na osnovu koje je izvodimo, a to su: jaka implikacija, presupozicija i 
očekivanje (Vestergaard & Schroder, 1985: 24; prema Leech, 1974: 291–301).

Jaka implikacija je ono što logički proizlazi iz poruke koja je rečena. Rečenica 
sadrži jaku implikaciju, a ne pošiljalac poruke (Yule, 1996: 25). U primeru: John 
left two minutes ago, javlja se jaka implikacija da John nije na određenom mestu 
(ovde) u određenom trenutku (sada) (Vestergaard & Schroder, 1985: 24).

Presupozicija je ono što pošiljalac poruke pretpostavlja pre nego što formuliše 
svoju poruku. Dakle, pošiljaoci poruke nose presupoziciju, a ne rečenice. Na 
primer, kada kažemo Mary’s dog is cute, polazimo od presupozicije da Mary ima 
psa (Yule, 1996: 25–26).

3 Svi citati u ovom radu prevedeni su od strane autorke. 
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Očekivanje se stvara na principu zdravog razuma, kažu Vestergard i Šreder 
(1985: 24–25). Oni objašnjavaju ovaj pojam na sledeći način: „Kad god je nešto 
rečeno, pretpostavljamo da je morao postojati razlog zašto je to rečeno“, te dodaju 
da se uobičajena pravila očekivanja primenjuju u potpunosti jedino kada je reč o 
informativnoj ili direktivnoj funkciji jezika, „dok se kod interaktivne funkcije ona 
zaobilaze“ (Vestergard i Šreder 1985: 24–25). Na primer, kada čujemo iskaz: 
Nobody in our department knows more about socio-linguistics than John, mi tada 
očekujemo da John poznaje oblast sociolingvistike bolje od svi ostalih na odeljenju. 
Međutim, pošiljalac poruke može da tvrdi da je on zapravo mislio da John poznaje 
oblast o kojoj je reč isto koliko i njegove kolege (Vestergaard & Schroder, 1985: 
25). 

U nastavku sledi opis korpusa i metodologije istraživanja, a potom su prikazani 
rezultati analize.

3. KORPUS I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje u ovom radu sprovedeno je na korpusu od 400 reklamnih slogana 
na engleskom jeziku, koji pripadaju kategorijama hrane i pića, i koji su u upotrebi 
od 80-ih godina prošlog veka do danas. Kao izvor za korpus poslužile su baze 
podataka na internetu, kao što su npr. AdSlogans, UK advertising slogans database 
itd. U istraživanju je primenjena deskriptivna metoda. S obzirom na to da se u 
jeziku reklamnih oglasa najviše nailazi na presupozicije i očekivanja kao oblike 
implicitne sadržine, ove pojave su predmet analize koja sledi.

4. IMPLICITNA SADRŽINA U REKLAMNIM SLOGANIMA NA 
ENGLESKOM JEZIKU: ANALIZA I REZULTATI

4.1. Presupozicije

Upotreba presupozicija u reklamnom jeziku može se objasniti činjenicom da 
je njih mnogo teže pobiti nego tvrdnje, odnosno, po rečima Vestergarda i Šredera 
(1985: 24), nemoguće je direktno odgovoriti na iskaz sa određenom presupozici-
jom, a da se ona sama ne prihvati. U korpusu nailazimo na četiri tipa presupozi-
cija, a to su činjenične (eng. factual presupposition), strukturalne (eng. structural 
presupposition), leksičke (eng.lexical presupposition)  i presupozicije suprotne 
činjenicama (eng. counterfactual presupposition).

1. Činjenične presupozicije su, kao što naziv kaže, presupozicije koje prihvatamo 
kao činjenice:

Just what you’ve been looking for. (Arbor Mist) Upotrebivši ovaj slogan, 
oglašivač pretpostavlja da primalac poruke nešto traži, i da je upravo proizvod 
koji on reklamira objekat traženja.
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Dr. Pepper makes the world taste better. (Dr. Pepper) U ovom sloganu javlja 
se metaforička presupozicija da svet, odnosno naš život, ima određen ukus, a 
reklamirano piće ga čini boljim i lepšim.

Gets you back to you. (Twinings). Oglašivač u ovom sloganu polazi od 
presupozicije da je potrošač izgubio svoj identitet, a reklamirani čaj mu pomaže 
da ga povrati.

Open your world. (Heineken). U ovoj reklamnoj poruci javlja se pretpostavka 
da je svet primaoca poruke zatvoren, jednoličan, te mu oglašivač poručuje da 
„otvori svoj svet“, tj. proširi svoje vidike, prihvati izazove, što može učiniti ako 
pije pivo Heineken.

2. Strukturalni tip presupozicija realizuje se kroz pitanja koja počinju upitnim 
rečima how, what, why i dr., i po rečima Jula (1991: 29), „može da navede slušaoce 
da poveruju da je predstavljena informacija nužno istinita, a ne samo presupozi-
cija osobe koja to pitanje postavlja“. To ilustruju sledeći primeri:

How do they cram all that graham? (Golden Grahams) Ovaj slogan upućuje 
na to da je pravljenje grahama (vrsta hleba), na takav način da on bude sadržinski 
izuzetno bogat (cram the graham, cram – napuniti, nabiti, natrpati itd.), uzeto kao 
već poznata informacija, tj. presupozicija, te se samo postavlja pitanje kako pro-
izvođač to postiže. Uz to, pretpostavlja se da proizvođač uspešno sprovodi taj 
postupak – u suprotnom, ne bi imalo smisla postavljati ovakvo pitanje u rekla-
mnom oglasu.

What do your Rice Krispies say to you? (Rice Krispies) Postavivši ovo pitanje, 
oglašivač polazi od pretpostavke da reklamirani proizvod ima sposobnost da 
prenese neku poruku svom potrošaču. Pri tome, da bismo razumeli ovaj slogan, 
treba ga dovesti u vezu sa sloganom za isti proizvod: Snap! Crackle! Pop!, u kojem 
upotrebljene lekseme upućuju na zvukove koje žitarice navodno proizvode kada 
se preliju mlekom. 

3. Leksički tip presupozicija sadrži leksičke jedinice na osnovu kojih se pre-
supozicije stvaraju. Tako, u primerima koji slede, podvučeni elementi pretpostav-
ljaju prethodnu upotrebu datih proizvoda:

Ask for more. (Pepsi) 
Taste them again for the first time. (Kellogg’s)
Would you say no to another? (Abbot Ale)
When you eat your babies do you eat the red ones last? (Rolo)
Coooookie Crisp! Next time, it’s mine! (Cookie Crisp)
Navedeni slogani nose i određen stepen očekivanja, a to je da potrošač neće 

odoleti da ne nastavi trošiti reklamirani proizvod.
Upotrebom adverbijala kao finally i at last stvara se leskička presupozicija da 

sličan proizvod ili usluga nisu postojali ranije:
At last. A pickle that bites back. (Marcus Valley)
At last, perfection in a vodka. (Tanqueray)
At last, a decaf you’ll love the taste of. (PG)
Finally, milk worth crying over. (Parmalat)
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4. Presupozicije suprotne činjenicama predstavljaju poseban tip presupozicija 
čije značenje ne samo da nije istinito, nego je u suprotnosti sa stvarnošću (Yule, 
1991: 29). One obuhvataju nerealne kondicionalne rečenice:

If it tasted any fresher it would still be on a tree. (Tropicana) (Presupozicija: 
it doesn’t taste fresher.)

Earth - what you’d eat if you lived on Mars. (Mars) (Presupozicija: you don’t 
live on Mars.)

Sels i Gonzales (2002) uočavaju da je jedna od veoma značajnih funkcija 
presupozicija da promovišu određenu ideologiju, tj. „većina proizvoda nosi neke 
kulturne vrednosti koje su im nametnute [...] a reklamno oglašavanje je glavni 
mehanizam kojim se to postiže“. Po njihovim rečima, primalac poruke unapred 
prihvata „postojanje predmeta, propozicija i kulturno definisanih oblika 
ponašanja“. Kada se kaže Have you had your daily vitamins? ili Got milk?, javljaju 
se presupozicije da su potrošačima potrebni vitamini i mleko, odnosno da je pojava 
korišćenja vitamina i mleka „deo naše svakodnevne kulture“ (Sells & Gonzales, 
2002). Ovu pojavu ilustruju i sledeći slogani: 

Have you had your Weetabix? (Weetabix) Slogan se zasniva na presupoziciji 
da se žitarice Weetabix jedu na svakodnevnoj osnovi.

Have you had your break today? (Mc Donald’s) Oglašivači pretpostavljaju da 
je primalac poruke naporno radio, te ga McDonald’s podseća na to da je neophod-
no da se odmori (konzumirajući  neki proizvod iz reklamiranog restorana).

It’s not just for breakfast anymore. (Florida Orange Juice Growers Associati-
on) U ovom primeru javlja se presupozicija da je sok od pomorandže do pojave 
ovog reklamnog slogana pratio svaki doručak, a sada je predviđeno da se troši i 
češće.

4.2. Očekivanja 

Očekivanja kao implicitni sadržaj u reklamnom jeziku, po rečima Vestergarda 
i Šredera (1985: 26), nisu toliko uočljiva kao presupozicije, ali se javljaju u istoj 
meri. Na osnovu analize reklamnih oglasa, pomenuti autori povlače razliku 
između sledećih tipova očekivanja:

1. očekivanj e u kojem se navodi pozitivna karakteristika reklamiranog 
proizvoda,

2. očekivanje u kojem se navodi nepostojanje negativne karakteristike 
reklamiranog proizvoda,

3. očekivanje u kojem upotreba negativne lekseme praćene komparativom 
ukazuje na to da je reklamirani proizvod najbolji u datoj kategoriji 
(Vestergaard & Schroder, 1985: 26–27).

Kod prvog tipa očekivanja, u reklamnim sloganima su predstavljene određene 
karakteristike koje proizvodi ili usluge imaju:

We do chicken right. (KFC) 
Veritas is true coffee. (Veritas) 
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Good to the last drop! (Maxwell House) 
They get the job done. (Bacardi Rum)
Tea for anytime. (Tick Tock)
Pravilo pojave očekivanja navodi primaoce poruke da zaključe kako ostali 

proizvodi ili usluge iz date kategorije nemaju navedene karakteristike. Iz prvog 
slogana možemo izvući zaključak da ostali restorani ne spremaju piletinu na pravi 
način, u drugom sloganu samo navedeni brend kafe jeste onaj pravi, tj. autentičan, 
u trećem i četvrtom sloganu, samo kafa Maxvell House i rum Bacardi u potpunosti 
zadovoljavaju očekivanja potrošača, dok iz poslednjeg slogana zaključujemo da 
se samo reklamirani čaj može piti u bilo koje doba dana.

Kod drugog tipa očekivanja naglašava se to da reklamirani proizvod ili usluga 
nemaju određene negativne karakteristike:

It won’t slow you down. (Coors Light)
Skim milk does not come from skinny cows. (Alba Milk)
Great cofee taste without bitterness. (Mellow Roast Coffee)
Tea doesn’t have to be boring. (Celestial Seasoning)
They don’t need food to make sense. (Sutter Home Wines)
U navedenim sloganima nepostojanje negativne odlike izraženo je upotrebom 

odričnog oblika glagola, kao: won’t slow down, does not come, doesn’t have to be, 
don’t need, i predloga without. Vestergard i Šreder  kažu da „ovakve poruke imaju 
smisla samo zato što nam pravilo očekivanja dozvoljava da zaključimo da upravo 
te negativne odlike karakterišu konkurentne proizvode“ (1985: 26). 

Treći tip očekivanja prepoznaje se po upotrebi negativne lekseme (npr. nobody), 
koju prati pridev u komparativu:

Nobody does it better. (Betty Crocker)
Nobody makes better tea than you and Five Roses. (Five Roses)
Pročitavši slogane, primalac poruke zaključuje da Betty Crocker, lik koji 

predstavlja maskotu američke kompanije General Mills, na najbolji način sprema 
hranu, a da je čaj Five Roses najbolji proizvod u svojoj kategoriji. Međutim, 
oglašivač zapravo kaže kako Betty Crocker sprema hranu isto toliko dobro koliko 
i ostali kuvari, a čaj Five Roses dobar je koliko i drugi čajevi. 

5. PRINCIP KOOPERATIVNOSTI

U prethodnom odeljku videli smo na koji način oglašivači mogu svojim 
reklamnim porukama da prenesu potrošačima dodatno značenje. U vezi sa tim, 
jedno od osnovnih pitanja jeste to kako mi kao potrošači možemo da otkrijemo 
šta oglašivač zapravo želi da poruči, tj. kako primaoci poruke stižu od izrečenog 
značenja do onog implicitnog. U tome nam može pomoći Grajsov princip 
kooperativnosti (eng. co-operative principle), koji polazi od pretpostavke da postoje 
određena načela kojih se učesnici u komunikaciji pridržavaju, i na taj način 
omogućavaju njeno uspešno sprovođenje. Naše zapažanje da je govornik rekao 
nešto što je, na primer, neistinito, pri čemu pretpostavljamo da je on poštovao 
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princip kooperativnosti, govori nam da njegov iskaz sadrži implikaciju (Thomas, 
1995: 56). Tumačenje implikacije mogu nam omogućiti konverzacione maksime 
(eng. conversational maxims), tj. načela koja su u osnovi „delotvorne upotrebe 
jezika“ (Crystal, 20032: 181). Grajs identifikuje njena četiri tipa:

 – maksima informativnosti (eng. maxim of quantity), prema kojoj govornikov 
doprinos treba da bude informativan onoliko koliko je potrebno za ciljeve 
razgovora koji je u toku;

 – maksima istinitosti (eng. maxim of quality), prema kojoj govornici ne treba 
da kažu ono što smatraju neistinitim, niti ono za šta nemaju odgovarajuć 
dokaz;

 – maksima relevantnosti (eng. maxim of relevance), prema kojoj govornik mora 
da se drži onoga što je bitno u odnosu na cilj komunikacije;

 – maksima jasnosti (eng. maxim of manner), prema kojoj govornikov iskaz 
treba da bude kratak i sistematičan, bez nejasnoća i dvosmislenosti.4

U reklamnim sloganima često dolazi do kršenja ovih maksima. S obzirom na 
to da, kao što je rečeno, primalac poruke polazi od pretpostavke da govornici 
poštuju konverzacione maksime, on će pokušati da otkrije implikaciju koja se 
može manifestovati kao drugačije ili dodatno značenje, tj. implikatura (Thomas, 
1997: 65). Postoji konvencionalna implikatura (eng. conventional implicature) koja 
se izvodi iz konkretnih izraza i čije značenje ostaje isto, bez obzira na kontekst u 
kom se javlja, i konverzaciona implikatura (eng. conversational implicature) čije 
je tumačenje usko vezano za kontekst. Sledeći primeri ilustruju ova dva tipa.

Slogani Finally, milk worth crying over (Parmalat) i At last, perfection in a 
vodka (Tanqueray) već su pominjani u vezi sa leksičkim presupozicijama. 
Međutim, daleko je važnija konvencionalna implikatura koju potrošači mogu 
izvući na osnovu upotrebe reči finally i at last, a to je da tako kvalitetni i savršeni 
proizvodi kao mleko Parmalat, odnosno vodka Tanqueray, ranije nisu postojali.5 
Pri tome, oni polaze od pretpostavke da se oglašivači pridržavaju konverzacionih 
maksima, da su kooperativni i da govore istinu, jer u njhovom je interesu da 
proizvod bude prihvaćen i da se kupuje i troši.

Kod reklamnih slogana, međutim, mnogo se češće javlja konverzaciona 
implikatura, pri čemu se najviše krše maksime informativnosti, istinitosti i 
jasnosti, što će pokazati primeri koji slede.

Oglašivači često koriste komparativ bez drugog elementa poređenja, čime krše 
maksimu informativnosti. Do toga dolazi zato što je zakonom zabranjeno otvoreno 
upoređivati reklamirani proizvod sa nekim konkurentnim. Na primer, kada 
oglašivači reklamiraju svoje proizvode kao The longer lasting snack (Twix) ili A 
minty bit stronger (Trebor), primaoci poruke ne znaju u odnosu na šta se čokoladica 

4 Prevodi naziva četiri maksime preuzeti su iz Prćić (1997:  88), a tumačenja su data prema Tomas  (1995:  
63–64).

5 Navedeni slogani pokazuju kako određene reči mogu da se dovedu u vezu sa presupozicijama, odnosno 
implikaturama, u zavisnosti od toga da li se slogan posmatra sa stanovišta oglašivača (koji polazi od 
pretpostavke da proizvodi kao mleko Parmalat ili vodka Tanqueray ranije nisu postojali) ili potrošača 
(koji na osnovu istih reči izvlače gore navedeno dodatno značenje).
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Twix duže jede, ili u odnosu na šta su bombone Trebor jače. Pa ipak, iz same 
upotrebe komparativa i vanjezičkog poznavanja te zabrane, potrošači će izvesti 
implikaturu da su navedeni proizvodi bolji od svojih konkurenata.

Kršenje maksime istinitosti možemo naći kod metafora. Na primer, kada 
oglašivač kaže That’s how you eat sunshine (Kellogg’s), primalac poruke shvata 
da reč sunshine nije upotrebljena doslovno, jer tada iskaz postaje besmislen. 
Međutim, ako pođemo od pretpostavke da oglašivač neće reći nešto što je bes-
misleno, tj. neistinito, primalac poruke će potražiti implikaturu, dovešće reč 
sunshine u vezu sa reklamiranim proizvodom i stvoriće pozitivnu asocijaciju u 
vezi sa jedenjem žitarica Kellogg’s.

Kao primer kršenja maksime jasnosti može se navesti slogan The beer so good 
it’s Bad (Bad). Na prvi pogled, ovaj iskaz deluje besmisleno, tj. kako nešto može 
da bude toliko dobro da postane loše (eng. bad). Opet, primaoci poruke polaze od 
pretpostavke da oglašivač poštuje princip kooperativnosti, te značenje poruke 
traže u implikaturi. Oni reč bad povezuju sa nazivom brenda i dolaze do tumačenja 
da je pivo Bad izuzetno dobro (čime se odbacuje prvo značenje, da je pivo loše). 
U ovom primeru, kršenje maksime jasnosti zapravo se preklapa sa kršenjem 
maksime istinitosti. Maksima jasnosti narušena je zbog dvosmislenosti iskaza, a 
maksima istinitosti samom činjenicom da se jedna interpretacija mora odbaciti 
kao neistinita.

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu dat je uvid u implicitnu sadržinu reklamnih slogana na engleskom 
jeziku, sa posebnim osvrtom na presupozicije i očekivanja, kao njenim 
najzastupljenijim oblicima. Analiza je pokazala na koji način oglašivači svoje 
proizvode i usluge predstavljaju kao najbolje i kako potajno utiču na razmišljanje 
i ponašanje potrošača kako bi oni te proizvode i usluge videli kao neophodne. 

U radu je, takođe, prikazano kako potrošači prepoznaju i tumače implicitnu 
sadržinu reklamnih poruka. Primenom Grajsovog principa kooperativnosti 
utvrđeno je da potrošači  polaze od pretpostavke da oglašivači poštuju 
konverzacione maksime, te kada naiđu na iskaz koji smatraju neistinitim ili 
besmislenim, značenje traže u implikaturi. U reklamnim sloganima češće se javlja 
konverzaciona implikatura nego konvencionalna, a najviše se krše maksime 
informativnosti, istinitosti i jasnosti.

Svi navedeni primeri reklamnih slogana dokazuju to da, kako Bugarski  kaže 
„jezičko značenje nije celovita stalna kategorija koja bi se lako dala utvrditi, nego 
dinamično obeležje upotrebe jezika u govornim situacijama“ te je neophodno i 
pozivanje sa  vanjezičkim činiocima kao što su mišljenje, situacija, znanje, namera 
i sl. prilikom njegovog tumačenja (1991: 137).Ovaj rad može da posluži kao osnov 
za dalja istraživanja reklamnog jezika, ali i drugih tipova tekstova u kojima je 
učestala upotreba prikrivene komunikacije. Moguće je načiniti i kontrastivnu 
analizu, u koju će da budu uključeni reklamni slogani na engleskom i srpskom 
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jeziku, s ciljem povlačenja sličnosti i razlika u upotrebi strategija prikrivene 
komunikacije. Takođe, istraživanje može da bude nastavljeno i u sociološkom 
smeru, s obzirom na to da reklamni slogani, ali i reklamni jezik uopšte, odražavaju 
odlike jednog društva i njegove vrednosti, kretanja, ali ujedno ih i stvaraju.
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Марина Шафер1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

ИСКАЗИВАЊЕ КОНДИЦИОНАЛНОСТИ У СРПСКОМ И 
МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ2

This paper examines the conditional sentences in Serbian and Hungarian language. When 
analyzing examples, the technique of translation equivalents is applied; it starts from the 
elements of one language (Serbian) and its equivalents are being observed in another language 
(Hungarian). Formal features (the use of conjunctions, verb forms), the use of modal particles 
and modal verb meaning, lead to the semantics plan. The results of such contrasting can 
provide more information and deeper insight into a complex semantic category, such as 
conditionality, and partly understand the differences in perception of this phenomenon in 
minds of speakers of two different languages.

Key words: conditional sentences, Serbian language, Hungarian language, semantics, 
syntax, conditionality

УВОД

Кондиционалне (условне, погодбене) реченице биле су чест предмет 
истраживања многих синтаксичара српског језика, који су покушавали да 
осмисле класификације користећи се различитим критеријумима, притом 
придајући већу/подједнаку пажњу форми и(ли) значењу. Чини се да, и поред 
многих подударности у предлозима подела ових врста клауза, и даље не 
постоји јединствени критеријум који би нашао одговарајуће место свим оним 
„прелазним“ случајевима, и даље спорним у литератури. Упоређивање 
одређених синтаксичких структура у два различита језика често може ра-
светлити неку појаву у једном језику и, евентуално, дати другачије виђење 
и разумевање тих структура.  Циљ овога рада јесте идентификовање пре-
вода кондиционалних реченица са српског на мађарски језик. Утврдиће се 
синтаксичко-семантичке особености преведених условних реченица, а 
најпре ће се посматрати формалне карактеристике, како избор везника, тако 
избор одговарајућих глаголских облика употребљених у условној и управ-
ној клаузи, а потом и употреба партикула и глагола модалног значења, чиме 

1 safer.marina@gmail.com 
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се већ долази до плана семантике. Резултати оваквог контрастирања3 могли 
би дати свакако више података и дубљи увид у једну комплексну категорију 
каква је кондиционалност, а уједно, бар делимично представити разлике у 
поимању ове појаве у свести говорника двају различитих језика. 

При анализи примера биће примењена техника преводних еквивалената 
− поћи ће се од елемената једног језика (српског) и посматрати његови ек-
виваленти у другом језику (мађарском). Претпоставка је да је у преводу 
остварена семантичка еквиваленција.4

Корпус је ексцерпиран из кратког романа Проклета авлија Иве Андрића 
(Sarajevo: Svjetlost, 1990), а мађарски преводни еквиваленти посматрани су 
у преводу романа Чука Золтана (Csuka Zoltán, Elátkozott udvar, Novi Sad: 
Forum könyvkiadó, 1962). 

ПРИКАЗ ЛИТЕРАТУРЕ

Појам кондиционалности

Кондиционалне конструкције као језичка појава предмет су интересовања 
не само лингвистике него и наука као што су психологија, логика и фило-
зофија. У уводу књиге Typology of Conditional Constructions, аутор Виктор 
Xраковски наводи како језичке конструкције условног значења директно 
рефлектују човекову способност да промишља о алтернативним ситуација-
ма, успоставља везе између ситуација и уочава до каквих би промена дошло 
уколико би се одређене везе промениле (2005: 3). Захваљујући томе, човек 
постаје способан да гради и интерпретира условне конструкције. 

Категорија кондиционалности припада комплексу семантичких катего-
рија каузативности.5 Осим тога, кондиционалност је и прагматички детер-
минисана јер у себе укључује и говорников став, његов начин сагледавања 
стварности. Ова семантичка категорија, како у српском, тако и у другим 
словенским језицима, најбоље је проучена у оквиру синтаксе сложене рече-
нице, јер ту има најразвијенији граматички израз (Пипер, 2005: 813). 

Кондиционалне (условне, погодбене) реченице у српском језику

Кондиционална клауза са надређеном клаузом остварује веома висок 
степен међусобне повезаности, што се образлаже чињеницом да се главна 

3 Р. Ђорђевић истиче да је циљ контрастивне анализе ,,nalaženje identičnosti, sličnosti, kontrasta i 
razlika između dva ili više jezika“ (Đorđević, 2000: 131).

4 ,,Ekvivalencija se u jezičkim proučavanjima popularno shvata i definiše kao približna jednakost značenja“ 
(Đorđević, 2000: 53).

5 Каузативност као посебна семантичка категорија постављена је у центар овог комплекса, а око ње 
груписане су категорије на неки начин изведене из узрочно-последичног значења у ужем смислу 
(кондиционалност, концесивност, консекутивност, интенционалност, каузалност) (Милошевић, 
1985: 33–34; Пипер, 2005: 813).
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клауза у потпуности мења ако нема кондиционалне клаузе, тачније мења се 
њен семантички и прагматички статус. Према традиционалној терминоло-
гији теорије сложене реченице, главна реченица, у којој се износи оно што 
је условљено, назива се аподоза, док кондиционална реченица заступа 
протазу,6 односно исказује сам услов; другим речима, реализација радње 
исказане аподозом условљена је протазом (Ivić, 1983: 145; Пипер, 2005: 813). 

Условне реченице у свим граматикама дефинишу се на сличан начин: 
као врста зависних реченица којима се означава услов реализовања ситу-
ације означене вишом реченицом, а имају функцију одредбе услова (Стева-
новић, 1969: 865;  Станојчић и Поповић, 2002: 319; Silić i Pranjković, 2005: 
347; Mrazović, 2009: 600). Везници који се наводе су: ако и уколико (прави 
погодбени), кад и да (поливалентни). Погодбена реченица може бити уве-
дена и асиндетски, употребом партикуле ли. Када је реч о типологији кон-
диционалних реченица, постоје извесне разлике од аутора до аутора, које 
ће овде бити делимично приказане, а детаљније ће бити обрађене у оквиру 
анализе корпуса. 

1. У Граматици српскога језика (уџбеник за I, II, III и IV разред средње 
школе), чији су аутори Ж. Станојчић и Љ. Поповић (2002), истиче се модал-
на7 карактеристика условних реченица, јер се њима означавају хипотетич-
ке ситуације. Аутори издвајају два главна критеријума по којима се разликују 
условна значења: критеријум остварљивости услова (реални, потенцијални 
и иреални) и критеријум времена важења услова (будући, садашњи, прошли, 
свевременски), и описују њихова укрштања. 

2. У Граматици хрватскога језика за гимназије и висока училишта чији 
су аутори И. Прањковић и Ј. Силић (2005), хипотетичност (неизвесност) 
кондиционалних (увјетних) реченица описана је преко семантичке катего-
рије узрока, односно успостављањем корелације између ових двеју катего-
рија; ,,увјет је упитани узрок“ (2005: 347). Према значењу, условне реченице 
подељене су, као и у претходно описаној граматици, у три групе према 
степену вероватноће остваривања радње у зависној, па тиме и у основној 
реченици: стварне (реалне), могуће (потенцијалне) и нестварне (иреалне). 

3. М. Стевановић у својој Синтакси, Савремени српскохрватски језик 
(граматички системи и књижевнојезичка норма) II наводи да су се погод-
бене реченице делиле у три посебне врсте (реалне, потенцијалне и иреалне), 
али да ,,таква класификација не даје ништа за њихово потпуније разумевање“ 
(1969: 866). Аутор сматра да је за ове реченице веома важно да ли је оно што 
се износи глаголима у њима временског или модалног карактера. Посебно 
је занимљиво његово виђење погодбених реченица с везником кад, које у 

6 М. Стевановић, поред ових, користи и термине уводница (протаза) и закључница (аподоза) (1969: 
866). 

7 Пошто се условним реченицама увек исказује само једно могуће стање света, према неким 
дефиницијама модалности, кондиционалне реченица могу припадати модалном семантичком пољу 
(Zvekić Dušanović, 2011: 61–62). 
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неким случајевима аутор одређује као праве модалне, а у другим закључује 
да оне, поред условног, ,,могу имати и друга значења, временско и узрочно“, 
од којих је за контрастивну анализу условних реченица у српском и мађар-
ском језику посебно важно временско. 

4. За предмет овога рада веома је значајан рад М. Ивић О српскохрват-
ским погодбеним реченицама. Полазећи од претпоставке да је ,,za uslovljavanje 
jedne situacije drugom nužan određeni uvid onoga ko govori u tu drugu situaciju“ 
(1983: 152), предлаже се подела кондиционалних реченица у две групе: ире-
алне (које се деле на антиреалне и нереалне) и евентуално реалне.

5. У Граматици српског језика за странце П. Мразовић (2009) примењен 
је  критеријум класификације који је употребила и М. Ивић, а шематски су 
представљене (све) могућности комбиновања разних глаголских облика у 
подређеној и надређеној реченици, дате уз сваки везник понаособ.

Ово би био приказ типологије кондиционалних реченица само неких од 
аутора чији је допринос значајан за ову тему. Неопходно је поменути и ра-
дове А. Мусића (1898: 1–79; 1900: 1–125), који изузетно исцрпно и прецизно 
тумачи хипотетичке клаузе, а такође и новије радове, нпр. В. Васић (2000: 
177–185), која приступа овом проблему на другачији начин. Као што је већ 
речено, више података биће дато у самој анализи.

Условне реченице у мађарском језику (а feltételes mellékmondatok)

Као у српском, и у мађарском језику условне реченице означавају услов 
који је неопходан да би се извршила радња у главној реченици, а концепт 
кондиционалности описује се преко концепта каузалности: условна речени-
ца представља својеврстан узрок, а главна, последицу (Bencédy, 1982: 415). 
За разлику од ситуације у српском језику, где се подједнако употребљавају 
једнозначни везник ако, као и везници да и кад, који уводе и друге типове 
зависних реченица (везник уколико је ређи и стилски обојен), у мађарском 
језику убедљиво је најфреквентији зависни везник (субјунктор) ha, а осим 
њега, може се срести и употреба субјунктора hоgyha и amennyiben.8 У свим 
примерима кондиционалних реченица у испитиваном корпусу појављује се 
везник ha.

Подела зависних реченица у мађарском језику организована је на друга-
чији начин него у српском језику, што има за последицу и другачији начин 
класификације условних реченица (чија се типологија, као и место у систе-

8 Овај везник, према настанку речи (изведен је од прилога за количину), а и домену употребе, 
одговара везнику уколико у српском језику. Његова употреба везана је за административни стил 
(Jaszai, Tóth, 2005: 419), што наводе и И. Прањковић и Ј. Силић за везник уколико у хрватском 
стандардном језику (2005: 348), а и у Нормативној граматици српског језика П. Пипер и И. Клајн 
истичу да је он ,,обичнији у научном, административном или публицистичком стилу, мада се среће 
у другим функционалним стиловима“ (2013: 518). У многим граматикама мађарског језика овај се 
везник не помиње. 
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му зависних реченица, разликује код аутора). Овде ће бити представљене 
само неке од класификација.

1. У граматици мађарског језика A magyar grammatika, ауторке Ј. Балог 
и осталих (2000), условне реченице смештене су у групу реченица са специ-
фичним семантичким садржајем, ,,szemantikai többlettartalmat hordozó 
mellékmondatok: a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok“.9 Оне су даље 
подељене на осам типова условних реченица, а критеријуми се тичу увида 
говорника у ситуацију, као и неких морфолошких и синтаксичких каракте-
ристика:

а) говорник не износи своје мишљење о остварљивости услова (гл. облик 
у условној реченици је у индикативу);

б) говорник је несигуран у остварљивост услова и последице (гл. облици 
су у кондиционалу садашњем);

в) говорник зна да услов не постоји у тренутку говорења, али је остварљив 
(гл. облици су у индикативу садашњем или будућем);

г)10 говорник зна да су и услов и последица неостварљиви, иреални (гл. 
облици су у кондиционалу прошлом, или у кондиционалу садашњем 
у случају трајне радње или стања);

д)11 говорник услов схвата као чињеницу, а наглашава садржај управне 
реченице, која је по правилу упитна реченица (гл. облик у условној 
реченици је у индикативу);

ђ) условна реченица има модално значење, износи се мишљење о могућ-
ности акције главне реченице, а често представљају формулаичне 
изразе за учтиво обраћање;

е) условни однос исказан је паратаксички, или двема засебним комуни-
кативним реченицама (често упитна + императивна);

ж) условна реченица је осамостаљена, често је присутан узвик (ово је 
заправо жељна, оптативна реченица).

2. У граматици A mai magyar nyelv (Bencédy, J., Fábián, P. et al.) посебно 
је стављен нагласак на временске прилошке реченице. Наиме, наводи се да 

9 Осим условних (,,a feltételes mellékmondatok“), у ову групу ушле су и допусне (,,a megengedő 
mellékmondat“), поредбене (,,a hasonlitó mellékmondat“) и последичне (,,a következményes 
mellékmondat“) реченице.

10 Овај тип условних реченица у мађарском језику подударан је антиреалним реченицама у српском 
језику.

11 Ова група условних реченица у мађарском језику пандан је реченицама с мотивационим значењем 
у српском језику. У овим реченицама ,,govorno lice polazi od toga da je realno ono o čemu saopštava, 
pa s pozivom na tu realnost izriče sadržaj apodoze“ (Ivić, 1983: 151).  Податак о томе како ствари стоје 
обично је говорном лицу управо саопштен, а често се у овим реченицама јавља и реч већ у функцији 
реченичног прилога (Ivić, 1983: 152). М. Ивић о овим реченицама говори у оквиру кондиционалних 
евентуално реалних реченица, али предлаже да се оне издвоје као засебна група реченица, 
мотивационе реченице (у надређеној реченици јавља се нека врста подстицања, мотивисања 
саговорника (Mrazović, 2009: 604).
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су значења времена и услова по пореклу блиска, а да ће се условна значењска 
нијанса најпре појавити у оним временским реченицама у којима је пред-
стављена радња која се понављала у прошлости или садашњости.12 У тим 
случајевима везник ha заменљив је везницима amikar (кад) и valahányszor 
(кад год, увек кад)13 (Bencédy, 1982: 416). 

3. Управо због преклапања темпоралног и кондиционалног семантичког 
поља, као и употребе типичног условног везника у мађарском језику ha,14 и 
у реченицама које би се сасвим сигурно у српском језику тумачиле као 
праве временске реченице, условне реченице у граматици мађарског језика 
која је писана на српском језику, Структура синтагми и реченица у савре-
меном мађарском језику, Е. Андрић обрађује у оквиру временских реченица. 
Ауторка наводи да ,,većina rečenica sa uslovnim značenjem izražava uslov od 
kojeg zavisi izvršenje radnje u glavnoj rečenici na taj način što ujedno upućuju na 
vreme u koje se u odnosu na zavisnu rečenicu ta radnja može ostvariti“ (2008: 
176). У овој граматици ауторка даје преглед глаголских облика који се упо-
требљавају у условним и њима управним речeницама, а чији одабир зависи 
од типа услова. Наводи се да услов може бити реалан; могућ, али неизвестан; 
немогућ или невероватан. Сви примери преведени су на српски језик, са 
употребом одговарајућих везника у српском језику, који се везују за описа-
ни тип условних реченица. 

АНАЛИЗА КОРПУСА

Корпус у овом раду биће разврстан према критеријумима класификације 
условних реченица у српском језику, а кориштена је типологија М. Ивић. На 
67 страна текста пронађена је 31 зависносложена реченица с условном рече-
ницом у српском језику, а у преводном тексту нашло се 27 реченица, што 
значи да је изостао превод у четири случаја. 

12 Уколико се осврнемо на ситуацију у граматикама српског језика, можемо уочити да су управо 
реченице с везником кад, које означавају свевременост и општепознатост, спорне у литератури.  
Док неки аутори сматрају да ће реченица с везником кад бити условна само ако се и у аподози и у 
протази налази облик потенцијала (М. Ивић наводи примере: Кад би имао новаца, тај би путовао 
по свету – погодбена, Кад има новаца, тај путује по свету – временска (Ivić, 1983: 146), други, 
пак, мисле да се ове реченице и са другим глаголским облицима могу сврстати у условне (П. 
Мразовић сматра да је реченица с везником кад условна и онда када је у протази и апотози 
употребљен глаголски облик презента, али само ако се ради о неком ,,opštepoznatom uslovu, 
svevremenski upotrebljenom“ (Mrazović, 2009: 601). У мађарском језику везник ha, иако превасходно 
погодбени везник, уводи и хипотеточко-темпоралне реченице у којима се радње понављају или 
су се понављале (Zvekić Dušanović, 1997/1998: 188).

13 Ha [ = ‘amikor’, ‘valahányszór’] elmentem, mindig szivesen fogadtak (Bencédy, 1982: 416). 
14 Осим овог значења, у литератури се наводи и могућност означавања концесивности и 

адверзативности овим везником. Концесивно значење подразумева и присуство саставног везника 
is (ha...is), што је подударно везничком комплексу за исказивање концесивности у српском језику 
(ако...и, да...и, кад...и). Што се пак тиче значења супротности, оно се јавља у колоквијалном говору 
(пр. Nem kék az, ha zöld – То није плаво, него зелено) (Jaszai, Tóth, 2007: 418). 
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Иреалне реченице

У реченице које означавају иреални услов убрајају се све оне код којих 
говорно лице, условљавајући садржај аподозне реченице садржајем протаз-
не, зна у каквој је релацији са стварношћу радња коју именује протазни 
предикат. Тачније, говорник зна да ситуација која условљава другу ситуацију 
не постоји (Ivić, 1983: 146, 153). Овај тип кондиционалних реченица даље се 
дели на антиреалне и нерeалне реченице.

Антиреалне реченице

Услов погодбене реченице антиреалан је када не постоји ни радња име-
нована протазним, ни радња именована аподозним предикатом; оно што се 
протазним предикатом износи као да јесте у ствари није (Ivić, 1983: 147). 
Ове реченице, према времену важења услова, могу означавати прошлост 
или садашњост. И код једних и код других користи се везник да.
А) Прошлост (да)
У испитиваном корпусу четири реченице означавају прошле антиреалне 

услове.15 Читава ситуација представља се као фиктивна, контрафактивна, 
тј. као неостварени узрочно-последични сценарио (Алановић, 2014: 47). У 
литератури се наводи да ће аподозни предикат увек бити у модалном гла-
голском облику, облику  потенцијала, док ће протазни предикат бити нај-
чешће у перфекту, при чему видска верзија није важна (може се јавити и  
плусквамперфекат).16 
српски ј.                                                        мађарски ј.
П17                   A18                                        П                                          А
перфекат         потенцијал                           презент индикатива           кондиционал прошли
перфекат         перфекат (мод. гл.)                                                          презент индикатива
                                                                       кондиционал прошли        кондиционал прошли

1. а) Али да је онако продужио, да штипа ко стигне, шта би било? Слам-
ка по сламка, и пласт би разнели. (75)

    б) De ha ez így megy tovább, hogy az csíp bele, aki csak éri, mi lett volna 
belőle? Szálanként hordták volna szét az egész boglyát. (98)

 1. У првој реченици у мађарском преводу јавља се индикатив 
презента уместо перфекта у протази, а у аподози се налази кондиционал 

15 ,,Datost koja pripada prošlosti je po sebi neizmenljiva...i iskazuje se beznadežnost očekivanja da se ono 
što je bilo zameni svojom suprotnošću“ (Ivić, 1983: 149), односно постоји ,,неопозива контрадикција 
између стварног и замишљеног“ (Мразовић, 2009: 602).

16 Плусквамперфекат се јавља када је глаголска радња резултативног значења, а говорно лице жели 
нагласити да резултат те радње у моменту говора више није актуелан (Ivić, 1983: 146).   

17 протаза
18 аподоза
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прошли помоћног глагола бити (van/lesz) на месту потенцијала.19 И у 
реченици која је дата као одговор на постављено питање, која показује ‘пос-
ледицу’ постављеног услова, на месту потенцијала налази се кондиционал 
прошли. Овде се у ствари ради о осамостаљеној аподози, с тим што протаза 
није имплицирана него изречена у претходној реченици (у којој је формално 
изречена и аподоза). 

Наиме, у оба у овом раду посматрана језика, постоји глаголски начин 
који се у мађарском језику назива ,,кондиционал“ (,,feltételes mód“, ,,условни 
начин“), а у српском језику ,,потенцијал“ (,,могућни начин“).20 И у једном и 
у другом језику кондиционал/потенцијал може бити садашњи и прошли, 
али постоји велика разлика између ових двају језика у фреквентности ње-
гове употребе: док у мађарском језику овај глаголски облик има доста ви-
соку употребну вредност, у српском је веома редак, а у свакодневној кому-
никацији готово се изгубио (Burzan, 1999: 339).21

2. а) ...и да је остао у Босни и да није злим случајем запао у ову Авлију, 
он не би знао ни могао веровати да заиста постоје. (38)

    б) ...ha Boszniában marad, s a gonosz véletlen ide nem veti az Elátkazatt 
udvarba, sohasem tudja és nem is hitte volna el, hogy ilyesmi is létezik. (44)

 2. У другој реченици оба протазна предиката у перфекту преведена 
су индикативом презента, док су потенцијали аподозних предиката преве-
дени на два различита начина: индикативом презента и већ поменутим 
кондиционалом прошлим. Исказивање модалног значења могућности 
лексичким путем (глаголом моћи) у преводу је изостало, јер ту информацију 
носи већ сам глаголски облик (кондиционал прошли).22

3. а) Да ниси сам рекао, још би нешто и могло бити. (30)
    б) Ha nem magad mondtad volna, még lehetett volna valamit csinálni. (31)
 3. И у трећој реченици у улози аподозног предиката налази се 

модални глагол моћи  у потенцијалу. У мађарском преводу кондиционал 
прошли појављује се и у аподозном и у протазном предикату (што је 
подједнако честа појава као и спој индикатива презента са кондиционалом 
прошлим). У аподозном предикату у мађарском језику налази се модални 
глагол lehet, који, када се нађе у кондиционалу прошлом, приказује радњу 
која је била могућа у прошлости, при чему се у моменту говора зна да она 

19 У српском језику облик потенцијала прошлог гласио би *би било било, што свакако није оверено.
20 У даљем раду ће се за овај глаголски начин у мађарском језику користити термин кондиционал, а 

у српском језику – потенцијал, што је у складу са устаљеном терминологијом у литературама ових 
двају језика (иако је и српски језик некада користио термин кондиционал).

21 Потенцијал прошли (потенцијал II) има различите статусе у граматикама српског језика, чак му 
неки аутори одузимају статус стандардног глаголског облика (Zvekić Dušanović, 2006б: 284). М. 
Радовановић у књизи Списи из синтаксе и семантике, у поглављу О потенцијалу другом даје приказ 
односа српскохрватских приручника према овом глаголском облику. Уједно, он уочава да постојање 
плусквамперфекта (чија је употреба такође условно речено ретка) у српском језику подржава 
постојање потенцијала II (1990: 200–208).

22 Условни начин увек има модално значење, њиме се увек указује на могући свет, не исказује 
чињеницу (Zvekić Dušanović, 2006б: 285). 
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није остварена (Zvekić Dušanović, 2006б: 290). Овај податак у српском језику 
пренет је целом реченичном конструкцијом; сам аподозни предикат не би 
био довољан. 

4. а) Да си рекао да си крив, још сам могао да те пустим... (30)
    б) Ha legalább azt mondtad volna, hogy vétkes vagy, még elengedhettelek 

volna... (31)
 4. Иако је у српском језику обавезна употреба потенцијала у аподо-

зи, модалност је исказана модалним глаголом моћи, а он се налази у облику 
перфекта. Наиме, лексичким средством означена је могућност реализације 
радње, те је модални глаголски облик изостао.23 У преводу се појављују опет 
два предиката конституисана кондиционалом прошлим, али је значење 
могућности у аподози означено употребом потенцијалног глагола.24 Као и 
кондиционал прошли глагола lehet (моћи), тако и кондиционал прошли 
потенцијалних глагола указује на то да могућност није остварена (Zvekić 
Dušanović, 2006б: 291).

Уколико се осврнемо на примере кондиционалних антиреалних речени-
ца за прошлост у мађарском преводу, а с друге стране на литературу која 
описује условне реченице у мађарском језику, уочавамо да се за неостварљив, 
иреалан услов и последицу наводе употребе кондиционала прошлог (Balogh, 
2000: 519), а исто наводи и Е. Андрић, помињући да се код немогућег, неве-
роватног услова у зависној реченици може наћи и индикатив садашњег 
времена (Andrić, 2008: 177). Осим овог распореда глаголских облика, у једном 
примеру нашла се и употреба индикатива презента и у протази и у аподози. 
Такву могућност, у одређеним околностима, ослањајући се на мађарске 
граматике, наводи и М. Бурзан (Burzan, 1999: 339).
Б) Садашњост (да)
Антиреалан услов може се односити и на садашњост. М. Ивић наводи да 

,,teorijski, doduše, postoji šansa da budućnost donese promenu, ali govorno lice, 
time što naglašava kako stvari stoje sad, naglašava, u stvari, istovremeno i 
iluzornost suprotstavljanja zamišljenog stvarnom“ (Ivić, 1983: 149). Глаголски 

23 ,,Иако се и за потенцијал и за глагол моћи везује појам могућности, сам облик потенцијала у овим 
типовима реченица носи висок степен уверености“ (Звекић Душановић, 2014: 149), те се не може 
рећи да је при употреби овог модалног глагола или потенцијала без модалног глагола остварен у 
потпуности исти ефекат. Што се тиче употребе перфекта овог модалног глагола, он је ,,најпогоднији 
за ситуације које се на временској оси смештају у прошлост у односу на моменат говора, али се 
употребљава и у оним које досежу до момента говора“ (Звекић Душановић, 2014: 149), што је случај 
и у наведеном примеру, пошто се ситуација означена аподозом подудара с моментом говора. 

24 Потенцијални глаголи (,,ható ige“ – verbum potentiale) представљају једно су од карактеристичних 
средстава за исказивање универзалног модалног значења типа ‘могућност’ у мађарском језику. 
,,Potencijalni glagol izražava mogućnost obavljanja, izvršenja neke radnje na osnovu objektivnih činilaca, 
ili na osnovu dozvole koja se daje subjektu, kao i na osnovu sposobnosti samog subjekta da izvrši radnju“ 
(Andrić, 2002: 114). Само значење могућности семантички је разуђено, те и ови глаголи одговарају 
различитим типовима могућности (Zvekić Dušanović, 2006а: 429).  
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облик аподозног предиката мора бити потенцијал, док се протазни предикат 
јавља у презенту, и то обавезно презенту имперфективног вида. 
српски ј.                                                                                              мађарски ј.
П                                            А                    
презент (импф. гл.)               -                                                             -              -

5. а) Да ти знаш каква је то жена била. Не можеш да се одлепиш од ње а 
видиш да те нестаје. (23)

    б) нема.
         Az ember nem tud megszabadulni tőle, csak azt látja, hogy saját maga 

fogyton-fogy. (20)
 5. У анализираном корпусу појављује се само један овакав пример, 

али изостаје аподоза; дакле, ради се о осамостаљеној протазној реченици. 
Д. Звекић Душановић код оптативних реченица с везником да истиче при-
сутност и момента жаљења, негодовања, те их је могуће парафразирати 
увођењем евалуативног модалног индикатора штета је/жао ми је (у том 
случају, предикат се трансформише из афирмативног у негирани облик, а у 
нашем примеру то би гласило овако: Жао ми је што не знаш каква је то 
жена била) (2011, str. 207).25

У преводу на мађарски језик, ова реченица је изостала, иако се и у мађар-
ским граматикама, и то у оквиру условних реченица (Balogh, 2000: 520), 
говори о оваквим оптативним конструкцијама, што је већ поменуто у увод-
ном делу рада (пример ж.). У мађарском језику честа је употреба модалних 
партикула у овом типу реченица (bárcsak, bár, csak, али и везника ha), па 
може бити да је недостатак ове партикуле у примеру на српском језику (само, 
бар) утицао на то да се реченица не преведе.
Нереалне реченице (кад, да)26

25 О оваквим реченицама говори и А. Мусић у оквиру свог рада посвећеног везнику да, сврставајући 
их у жељне реченице. Он даје предлог допуњавања оваквих реченица неизреченим аподозним 
делом било би ми угодно, а овај део не треба да буде изречен речима, него жељним тоном (1900: 
92). Занимљива су Мусићева запажања да су ,,naše želje upravo hipoteze“, другим речима, оно што 
човек жели у ствари је ,,uvjet čuvstvu ugodnosti“ (Musić, 1898: 38). На тај начин успоставља се веза 
између условних и жељних реченица, како у српском, тако и у многим другим језицима.

26 Занимљива су запажања у вези са кондиционалним везником да која наводи А. Мусић, врсни 
проучавалац проблема у вези са погодбеним (,,хипотетичким“) реченицама. Он сматра да су 
хипотетичке реченице са везником да по свом ‘психолошком’ пореклу подређене неизреченој 
хипотетичкој реченици, која садржи појам време, случај, ситуација и сл., а тако тумачећи, ове да 
реченице у ствари су потекле од експликативних реченица. (Његова реконструкција изгледа овако: 
Ако би дошло(то) време/ако би настао (тај) случај да то кажеш, пустио бих те). Мусић објашњава 
да је да реченица ,,formalno eksplikativna, ali materijalno hipotetička...a posve je prirodno da jezik 
rečenicu da hoće i formalno da istakne kao takovu, kakva i materijalno jest“ (1899: 75). Да би се то 
остварило, ако реченица, која свакако сама по себи није носилац смисла, бива изостављена. Затим, 
у раду је објашњено на који начин немобилни презент бива замењен имперфективним или 
перфективним презентом (код овог другог ради се о реалним реченицама) и перфектом. У својим 
истраживањима, Мусић истиче да постоји разлика између ,,od početka pravih hipotetičkih rečenica 
s veznikom ako“ и оних хипотетичких реченица с везником да (насталих од експликативних) и кад 
(насталих од релативних) (1899: 77).
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Други подтип иреалних реченица јесу реченице са нереалним условом. 
Код оваквих реченица ,,glavno je puštanje mašti na volju – zamišljanje da stva-
ri stoje upravo obrnuto“, док је непостојање радње од које се полази само нужна 
претпоставка (Ivić, 1983: 147). Неки аутори овај тип реченица издвајају у 
засебну групу коју називају потенцијалним реченицама (Станојчић и 
Поповић, 2002: 320; Silić i Pranjković, 2005: 348). 

За ове реченице карактеристичан је везник кад,27 кога, у првом реду 
одликује темпорално значење, а да би могао сигнализовати погодбено 
значење, неопходна је употреба потенцијала у оба предиката (Ivić, 1983: 146). 
Потенцијал, као модални глаголски облик, указује на то да је оно што се 
исказује призвано у идеји, машти (Ivić, 1983: 148). Међутим, поједини аутори 
сматрају да везник кад може бити сигнал услова и уз употребу других 
глаголских облика. У тим случајевима ради се о неком општепознатом 
услову, свевременски употребљеном (Mrazović, 2009: 601), а као глaголски 
облик у таквим примерима намеће се презент. Сличне примере наводи и М. 
Стевановић, уз употребу презента или футура II, истичући да је у тим 
случајевима присутна и временска нијанса, ,,која се, уосталом, осећа и у 
примерима с предикатом у облику потенцијала“ (1969: 869–870). 

У овом раду, условним реченицама сматраће се само оне које имају 
глаголски облик потенцијала, а један је такав пример у испитиваном корпусу. 
Уколико бисмо посматрали све реченице с везником кад, без овог 
синтаксичког ограничења, њихова општепознатост, односно свевременост, 
морала би се тумачити субјективно. У сваком случају долази до семантичког 
преклапања. Илустрације ради, овде ће бити наведени неки примери 
реченица с везником кад уз које не долази потенцијал, а код којих је у великој 
мери присутна погодбена семантика (*). Неопходно је напоменути да се 
везник кад преводи мађарским везником ha не само у случају где се условна 
реченица на српском језику може тумачити као ‘свевремена условна’, него 
и онда када нема дилеме да је у питању права временска реченица, нпр. 
антериорна временска (+). Оваква запажања могла би дати занимљиве по-
датке везане за концепт будућности, односно њене извесности/неизвеснос-
ти у свести говорника двају различитих језика.

* а) Кад угасиш свећу, свака је једнака. (23)
   б) Ha a gyertyát elfújad, minden asszony egyforma. (21)
* а) Тако је на свим оваквим местима та ситна слушчад брза кад иза ње 

стоји оштро наређење виших...(30)
   б) Minden efféle helyen ilyen buzgón igyekszik a kisebb szolganépség, ha a 

fölöttesek szigorú pаrancsa sarkallja őket...(47) 
+ а) Јавите кад сврши причу. (24)

27 У напомени везаној за Мусићево тумачење хипотетичког везника да, већ је било поменуто његово 
разумевање везника кад (односно конструкције кад бих). Он наводи да су ,,hipotetičke rečenice sa 
kad bih upravo relativne rečenice podložne neizrečenoj hipotetičkoj rečenici, u kojoj se pojam vrijeme 
suponira tako, da se sumnja, da će to vrijeme doći“ (1900: 74).
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   б) Szóljatok, ha befejezte a mesét! (22)
+ а) А кад их раздвоје и позатварају, они се још дуго не смирују... (22) 
   б) S ha kettéválasztják és bezárják őket, még mindig nem csillapodnak... (18)

српски ј.                                                                     мађарски ј.
            П                                  А                                П                                  А
КАД   потенцијал                  потенцијал                 кондиционал сад.      кондиционал сад.
ДА      презент (пф. гл.)        потенцијал               
  

1.  a)...јер кад би сви криви доспели овамо, ова би Авлија морала бити од 
мора до мора. (31)

    б)...mert ha valamennyi bűnös ide kerülne, ennek az Elátkozott udvarnak 
egyik tengertől a másikig kellene érnie. (32)

 1. У овој реченици и аподозни и протазни потенцијал преведени су 
кондиционалом садашњим.

2.  а) Данас да наплатим само половину онога што ми дугују, био бих 
богат човек. И лако бих се ослободио потворе и избавио одавде. (23)

     б) Ha ma csak a felét behajthatnám annak, amivel tartoznak, gazdag ember 
volnék. S könnyen megszabadulhatnék a ráfogástól, és kimászhatnék ebből a 
csávából. (21)

 2. Примере са везником да и презентом глагола перфективног вида 
у аподози Ж. Станојчић и Љ. Поповић сврставају у потенцијалне реченице, 
те је једини такав пример у испитиваном корпусу смештен у ову групу. И 
аподозни и протазни предикат преведени су кондиционалом садашњим. У 
протазном предикату превода налази се и потенцијални глагол, којим је 
додатно исказана модалност.28 Издвојене су и две осамостаљене аподозне 
реченице са два предиката у потенцијалу, односно, у преводу, са два преди-
ката потенцијалних глагола у кондиционалу садашњем.

Е. Андрић наводи да се за изражавање могућег али неизвесног услова 
најчешће употребљава облик кондиционала садашњег, што је случај и у 
испитиваном корпусу (2008: 177). Ако се осврнемо на осам типова ,,осамос-
таљених“ условних реченица о којима говори Ј. Балог, уочавамо да се овде 
заправо ради о типу б), тј. о случају када говорник није сигуран у остварење 
услова и последице, а предикати су у кондиционалу садашњег времена (2000: 
519).

28 Потенцијални глаголи најчешће се могу схватити као конструкције моћи + инфинитив/да + 
презент, пошто глагол моћи покрива она универзална значења која захватају и потенцијалне 
глаголе. То доказују и преводи са мађарског на српски језик (Zvekić Dušanović, 2006a: 430).
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Евентуално реалне реченице
Најбројнија група у испитиваном корпусу јесте тип евентуално реалних29 

реченица. У ову групу спадају оне реченице у којима говорно лице, 
,,uslovljavajući sadržaj apodozne rečenice sadržajem protazne, ne zna u kakvoj je 
relaciji sa stvarnošću radnja koju imenuje protazni predikat“ (Ivić, 1983: 146). 
Релевантна за ову групу реченица јесте специфична оријентисаност ка 
стварности, што представља разлику између овaквих и нереалних реченица 
(Ivić, 1983: 151). У литератури се истиче да је код ових реченица услов акту-
елан и остварљив (Станојчић и Поповић, 2002: 320; Клајн и Пипер, 2013: 518).  
Протазне структуре ових реченица уводе се везником ако30 и уколико, од 
којих је само први присутан у испитиваном корпусу, и речцом ли. Протазни 
предикат може се везати за садашњост, прошлост и будућност, и сходно 
томе, добија одговарајуће глаголске облике. 

A) Прошлост
српски ј.                                                       мађарски ј.
П                          А                                      П                                     А
перфекат             перфекат                         перфекат индикатива    перфекат индикатива                                       
перфекат             презент                            перфекат индикатива    презент индикатива

Уколико се радња протазне предикације везује за прошлост, у протазном 
предикату по правилу долази глаголско време – перфекат, при чему су обе 
видске верзије глагола могуће.

1.  а) ...али су увек и сви стрепели од погледа тих његових очију и избе-
гавали га, ако је икако могуће било. (30) 

    б) ... de mindig és mindannyian rettegtek a szemétől, és ha lehetséges volt, 
igyekeztek a pillantását elkerülni. (30)

 1. У првом примеру и аподозни и протазни предикати налазе се у 
перфекту, како у оригиналу, тако и у преводу, а у протази се уочава модал-
ни прилог могуће, односно lehetséges.

29 У већини граматика овај се тип реченица назива реалним, па се у оквиру њих истиче евентуалност 
појединих примера, и то оних чији су предикати у облику потенцијала (Ivić, 1983: 150; Станојчић 
и Поповић, 2002: 321,), док други аутори евентуалне реченице сврставају у потенцијалне (Silić i 
Pranjković, 2005: 348; Пипер и Клајн, 2013: 519,). Д. Звекић Душановић истиче прикладност термина 
евентуално реалне реченице, јер се њиме прецизира да се не ради о постојећој стварности, 
реалности, већ на могућност постојања (или остваривања) онога о чему се реферише (Zvekić 
Dušanović, 2011: 62).

30 У раду где исцрпно анализира ‘партикуле’ ако, нека, ли, А. Мусић тумачи реч ако  у самосталној 
реченици у којој је она проста партикула и има значење можда (а ово значење, према Мусићу, 
изведено је од концесивног значења допуштам, истина) (1898: 2–6). У анализираном корпусу један 
је пример употребе речце ако: Није лако ни најтврђем човеку проводити дан и чекати сумрак са 
таквим мислима; а дан не доноси ни промене ни наде. Једино Хаим ако приђе. (81) У мађарском 
преводу место тога употребљен је прилог legfeljebb (највише): Legfeljebb Haim jön el. (106)
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2.  а) Међутим, ако је сукоб био тежи и ако је младић у свом отпору и у 
својој борби са двојицом отишао далеко и ранио неког од њих...онда је могуће 
да су царски људи отишли још даље... (73)

     б) De ha az összecsapás súlyosabb volt, és ha a fiatalember ellenállásában 
és a két rendőr ellen folytatott harcában túl messze ment, és megsebesítette egyi-
küket...akkor lehetséges, hogy a császár emberei még tovább mentek... (95)

 2. У другом примеру присутна су три протазна предиката у перфек-
ту, како у оригиналу, тако и у преводу. Предикат аподозне реченице фор-
мално је у презенту; ради се о прилошком предикату као и у претходном 
случају, са исказаним модалним значењем могућности, док је допуна у 
перфекту. Ова појава идентично је исказана у оба језика. Конструкција 
могуће је реченични је модификатор, а њега допуњује реченица која заправо 
именује последичну ситуацију. У овом примеру присутан је и колератив/
конектор онда, односно akkor.

 Овакву структуру реалних реченица у мађарском језику даје и Е. 
Андрић, а оне су наведене и као први тип од осам типова условних речени-
ца у мађарској граматици; онај у коме говорник не износи своје мишљење 
о остварљивости услова (Andrić, 2008: 176; Balogh, 2000: 519).
Б) Садашњост

српски ј.                                                                      мађарски ј.
П                               А                                                П                                        А
презент импф.         презент                                      презент инд.                      презент инд.
презент пф.              презент                                      перфекат инд.                   перфекат инд.
презент импф.         перфекат (резулт.)                    презент инд.                      императив 
презент импф.         императив       
презент пф.              перфекат            

   
Уколико се погодбена евентуално реална реченица везује за садашњост, 

тада се у протазној реченици налази предикат у облику презента, и то им-
перфективног вида, а од глаголских облика у аподози могу се јавити презент, 
футур I, потенцијал и императив (Mrazović, 2009: 603).

1. а) ...ако се баш види да нису криви, бивају пуштени... (20)
    б) ... ha éppenséggel az derül ki, hogy nem bűnösök, szabadon bocsátják 

őket... (16)
2. а) Ако је прав, нема шта да се боји. (51)
    б) Ha ártatlan, nincs mit félnie. (63) 
3.  а)...и скривене помисли на казну која га чека, ако му се докаже оно за 

што га оптужују. (75)
    б)...s titokban arra gondol, milyen büntetés is vár rá, ha bebizonyosodik az, 

amivel vádolják. (97)
 1, 2, 3. У прва три примера присутан је облик презента у протази и 

аподози, у реченицама на српском и на мађарском језику. Од модалних речи 
јавља се партикула баш (éppenségel, éppen, épp).
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4.  а) Они реже један на другог, прете, и гледају, ако могу, да ударе про-
тивника још једном, између ужурбаних стражара. (22)

     б)  нема
 Ezek egymásra vicsorognak, fenyegetőznek, s igyekeznek, hоgy a sürgő-

forgó őrök között lehetőleg még egy jót odasózzanak ellenfelüknek. (18) 
 4. Услов у четвртој анализираној реченици није преведен условном 

клаузом на мађарском језику. Модално значење могућности у српском јези-
ку исказано је лексички, употребом глагола моћи (могу да ударе) и оно 
представља услов главној реченици. Ово значење у преводу исказано је 
такође лексички, употребом глаголског придева садашњег глагола lehet 
(моћи). У аподозном предикату употребљен је презент модалитетног глаго-
ла гледати, а као преводни еквивалент нашао се такође модалитетни глагол 
igyekszik.

5. а) Ако је жив, вероватно су га пренели у Тимархану, крај Сулејманије...
(73)

    б) Ha életben van, valószinűleg a Szulejmanija mellett fekvő Timar-hánba 
vitték...(95)

 5. У петом примеру у протази оригинала налази се презент именског 
предиката, док је у аподози облик перфекта. Граматике углавном не помињу 
овакав распоред глаголских времена. Овде се заправо ради о истицању ре-
зултативног значења перфекта, што би у овом случају значило да је акценат 
на тренутном месту налажења, а не на самој радњи преношења.31 У преводу 
се налазе еквивалентни глаголски облици, а присутне су и модалне парти-
куле. 

6.  а) Ако хоћеш да знаш каква је нека држава и њена управа, и каква им 
је будућност, гледај само да сазнаш колико у тој земљи има честитих и не-
виних људи по затворима, а колико зликоваца и преступника на слободи. 
(83)

    б) Ha aszt akarod tudni, milyen egy állam és a kormányzata, és milyen a 
jövője, csak aszt igyekezz megtudni, hоgy abban az országban hány becsületes és 
ártatlan ember sinylődik börtönben, s hány bűnös és gonosztevő járkál szabadan. 
(110) 

 6. У овом примеру протазни предикат исказан је модалним глаголом 
(хтети, akar),32 док је аподозни предикат у облику императива, у оба језика.

7. а) Сједим тако и уживам и пушим, ако се нађе, а од духана све ми се 
глава заноси. (79)

    б) Csak ültem szép csöndesen, s élveztem a hajnalt, ha akadt, dohányoztam 
s a dohányfüst egészen elszédített. (104) 

31 Он је пренет/се налази у Тимархану.
32 Овим глаголима исказује се жеља (воља, намера), а српском глаголу хтети најчешће одговара овај 

мађарски глагол (Zvekić Dušanović, 2011: 216).
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 7. Седми пример у оригиналу садржи презент перфективног вида у 
протази, и презент у аподози, док су оба предиката у мађарском преводу 
смештена у облик перфекта. Наиме, у овом случају у српском језику упо-
требљен је приповедачки (наративни) презент,33 те је у мађарском њега било 
могуће заменити перфектом. Иако у овом раду, у оквиру евентуално реалних 
реченица, према времену важења услова нису издвојене оне са општева-
жећим, свевременим условом, него су сврстане у оквиру садашњости, не-
миновно је да ће ово значење утицати и на употребу глаголских облика, па 
се тако, у овом примеру, могао појавити и презент глагола перфективног 
вида у протази. 

8.  а) Ако притешњен и измучен човек,...стане да преклиње и да кроз 
искрен или глумљен плач уверава о својој невиности, Карађоз је могао 
одједном да промени држање и да стане да се удара по челу. (30)

    б) Ha a meggyötört és szorongatott ember,... könyörögni kezdett, és őszin-
te vagy színlelt sirással hangoztatta ártatlanságát, Karagöz esetleg egyik percről 
a másikra váltaztatott a magatartásán, s a homlokára csapott. (31) 

 8. У осмом примеру такође се говори о општепознатом услову, који 
је свевремени, па протазни презент може бити грађен од глагола перфекти-
вног вида. У презенту је фазни глагол којим се означава почетак радње, и 
као такав преведен је и у мађарском језику, али у прошлом времену (као што 
је то био случај и у претходном примеру). У овом примеру два су аподозна 
предиката, у српском језику сачињена од модалног (сложени предикат) и 
модалног и фазног глагола, док су у мађарском језику ове предикатске ком-
поненте изостале. Ово је делимично компензовано употребом модалне речи 
esetleg (евентуално) која спада у групу модалних речи којима се изражава 
несигурност, сумња (Andrić, 2002, str. 72). Занимљив је аподозни предикат 
у оригиналу који се налази у перфекту. Наиме, у овом примеру, као што је 
већ речено, ради се о свевременом услову, који се понавља, те долази до 
транспозиције презента у прошлост (у значењу увек кад), а потврду за то 
налазимо и у преводу. Међутим, у аподози се употребљава перфекат, што 
је омогућено захваљујући употреби модалног глагола. Овакав случај појавио 
се и код антиреалних реченица, где је употребљен перфекат глагола моћи 
уместо потенцијала. 
В) Будућност

српски ј.                                                                   мађарски ј.
П                                     А                                       П                                          А
презент пф.                    футур I                             презент                                презент
футур II                          футур I                             презент                                футур I
футур II                          презент

33 Приповедачки презент представља заправо транспозицију презента у прошлост (Танасић, 2005: 
376). Шири контекст показује да је ова реченица једна у низу оних које описују каква су јутра у 
Стамболу.
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1.  а) И ја, видевши...и да ћу и главу изгубити ако тако даље пође... (23)
     б) Én pedig, mikor láttam... s ha így megy tovább, a fejem is rámegy... (20)
2.  а) А ако га овако оставимо, загазиће и сам у преступ. (27)
     б) Ha igy hagyjuk, hamarosan ő maga is bűnbe esik. (26)
 1, 2. У прва два примера протазни предикат сачињен је од презента 

глагола свршеног вида (који је иначе у регуларној алтернацији са футуром 
II), а у примерима на мађарском језику такође се налази презент. У аподоз-
ном предикату у српском језику налази се футур I, док је у мађарском јези-
ку аподозни предикат опет у презенту (који се у овој улози чешће користи 
од футура).

3. а) Живеће, ако им успе да се врате... (37)
    б) Ha majd visszatérnek, megint élni fognak... (42)
 3. У овом примеру протазни предикат у српском језику налази се у 

облику презента, а глагол је модални. У преводу се такође јавља индикатив 
презента (само изостаје употреба модалног глагола) у протази, а у аподозном 
предикату налази се футур I у оба језика.

4. а) ...који је у свом гневу запретио да ће најтежим казнама казнити ви-
соке чиновнике, ако крађе не престану а кривци не буду пронађени и држа-
ви штета накнађена. (34)

    б) ...aki haragjában megfenyegette a főtisztviselőket: ha a lopások meg nem 
szűnnek, a bűnösöket meg nem találják, és az államnak meg nem téritik a kárt, a 
legsúlyosabb büntetéssel sújtja őket. (37)  

 4. У овој реченици од три протазна предиката, један је у презенту 
перфективног вида, а два су у облику футура II, док је у аподози футур I. У 
преводу, сва три протазна предиката су у презенту, као и аподозни предикат. 

5. а) ...знајући шта га чека ако буде ухваћен... (59)
   б) ... jól tudva, mi vár rá, ha elfogják... (74)
 5. У последњем примеру протазни предикат је у облику футура II34 

у српском језику, а у преводу на мађарски налази се презент, као што је то 
био случај и у претходним примерима. Аподозни предикат јавља се у пре-
зенту глагола чекати, који својом семантиком указује на радњу везану за 
сферу будућности (чека га = десиће му се). На исти начин аподоза је прика-
зана и у мађарском језику. 

34 Глагол бити (будем) + трпни придев по већини аутора посматра се као облик футура II (Стевановић, 
Поповић, Станојчић), а по другимa, овде се ради о презенту, што је свакако тачно са становишта 
морфологије (Танасић, 2005: 374). 
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Посебне АКО-реченице
Иако је било речено да ће све евентуално реалне реченице бити подеље-

не према времену важења услова, издвојено је неколико примера који нису 
уврштени у претходно описане групе. Наиме, у њима није успостављена 
директна веза између услова и последице, те се права аподоза/протаза ре-
конструише.

1. а) Али ако право узмеш, то је стотинак породица, педесетак турских 
и толико грчких... (48)

     б) нема   
Valójában azonban Szmirna mindösze száz család, vagy ötven török és ugyan-

annyi görög... (58)
 1. У првом примеру условна клауза присутна је само у оригиналу. 

Управна реченица не износи стварну последицу, што је утицало на то да се 
у преводу место условне реченице појави прилог valójában (заиста, заправо). 
Последица је имплицирана, а може се реконструисати репризом предиката 
(ако право узме....тада мораш узети/признати/рећи...).35 

2.  а) Сад стрепи од тешке казне, ако се ствар докаже, и опија се и зава-
рава лажима, полулажима и полуистинама...(24)

    б) Most attól retteg, ha rábizonyítják a dolgot, súlyosan megbüntetik, s 
hazugságokkal, félhazugságokkal kábítja magát...(21) 

 2. У другој реченици узрочно-последични однос успоставља се из-
међу пресупониране аподозне клаузе, која би у ствари била релативна кла-
уза са именицом казна као антецедентом; овде се веза не успоставља између 
предикације стрепи и докаже се, него између именице казна и предикације 
докаже се. Дакле, ова реченица би гласила: казне која га чека/ која ће га 
задесити,, ако се ствар докаже. У мађарском преводу пак успостављен је 
узрочно-последични однос без редукције. Ово је омогућено тиме што је 
именица казна у преводу замењена глаголом казнити. И у српском језику 
била би могућа конструкција са допунском клаузом, стрепи да ће га казни-
ти. У протази употребљен је презент глагола перфективног вида, а у апо-
дози у мађарском преводу такође је употребљен презент. У оригиналу 
аподоза није исказана.

3. а) ...а у нарочитом личном писму нуди му 300.000 дуката ако му изру-
чи Џемов леш. (63)

    б) ...háromszázezer dukátot kínált a pápának, ha kiadja neki Dzsem holttestét. 
(79)

35 Увидом у контекст види се да је њоме исказана супротност у односу на оно што је претходно речено 
(што је изречено и везником али); описује се Смирна као пространа, многољудна варош без краја, 
а онда се, супротно томе, поставља тврдња управне реченице у овој зависносложеној (дакле ту би 
могле доћи изрази: с друге стране, искрено речено, право говорећи и сл). 
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4.  а) Папа му обећава кардиналски чин ако му изручи Џемa. (60)
     б) нема 
A pápa bíborosi rangot ígért D’Aubissonnak Dzsem herceg kiszolgáltatásáért. 

(75)
 3, 4. Исти је случај и у ова два примера. Из аподозе је редукована 

релативна реченица с антецедентом дукати (које ће му дати) или компле-
ментна клауза (нуди да ће му дати). У преводу је, такође, редукована обје-
катска клауза, која у ствари успоставља узрочно-последични однос са 
протазом. У српском језику протазни предикат је у презенту перфективног 
вида, а презент је употребљен и у мађарском преводу. У четвртом примеру 
уочава се исти случај редукције, с тим што у мађарском језику услов није 
исказан условном клаузом, него глаголском именицом у каузалу,36 облику 
који, у овом случају, исказује условно значење. 

5. а) Ако ништа друго, мајка му је, кад га је носила, помислила нешто 
рђаво. (31)

   б) Ha semmi más vétke nincs, az édesanjya, amikor még a méhében hordta, 
valami rosszat gondolt. (32) 

 5. Занимљива је пета реченица, јер, иако је формално условна, она у 
првом реду означава контраст. М. Алановић за овакве примере каже да се 
,,управном реченицом исказује пропратна последица, односно последица 
која компензује евентуални изостанак радње или резултата и циљева радње 
погодбене реченице. Наиме, евентуална контрафактивност или нерезулта-
тивност узрока компензује се обавезном фактивношћу последице“ (Алано-
вић, 2014: 46). Овде је, као и у претходним примерима, изостављена супе-
рординирана клауза аподозној реченици,37 те би реченица заправо изгледа-
ла овако: ако нема другог греха, има тај (грех) да му је мајка...Што се тиче 
протазе, она је у мађарском преводу и исказана на овакав начин. Овакви 
примери представљају прелазне случајеве између кондиционалних и кон-
цесивних реченица, и то оних допусних реченица које су настале убаци-
вањем негације у условну реченицу.38

36 ,,Kauzal je padež kojim obeležavamo uzrok radnje, odnosno pojam koji inicira, izaziva radnju bez kojeg 
se ona ne bi desila, ili biće, stvar, radnju zbog koje se neka radnja odigrava, takoreći uzvratno, u zamenu 
za pojam koji se nalazi u osnovi.“ (Andrić, 2002: 154). За каузал је карактеристичан наставак -ért, а 
српски еквивалент у овом примеру био би за + акуз (за изручење Џемповог леша).

37 В. Васић, говорећи о кондиционалним клаузама с неконсекутивном аподозом, истиче да формална 
неконсекутивност аподозе не утиче на статус и функцију протазе која сва релевантна обележја 
стиче у дискурсу, што и омогућава њену адекватну идентификацију, те тиме и прихватљиву 
интерпретацију целог исказа (Vasić, 2000: 180).

38 Допусне (концесивне) реченице садрже семантички моменат супротности (контраста) који се може 
удружити са условношћу или узрочношћу, а за наведене примере значајно је разбијање условно-
последичне везе негацијом, контрастом (Звекић Душановић, 2007: 278). Примера оваквих допусних 
реченица било је и у испитиваном корпусу. Оне су формално веома сличне условним реченицама, 
а илустрације ради, овде ће бити наведен један пример: А оних стотинак породица, ако се увек и 
не друже и не виђају између себе, знају једни о другима све, посматрају се, мере, прате из 
нараштаја у нараштај. (48); Az a száz család pedig, ha nem is barátkazik egymással, s ha nem is mindig 
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Мотивационе реченице
Овај тип реченица помиње М. Ивић у свом раду о кондиционалним ре-

ченицама, предлажући термин мотивационе реченице, јер се у управној 
реченици често јавља подстицање, мотивисање саговорника (Mrazović, 2009: 
206). ,,Govorno lice polazi od toga da je realno ono o čemu saopštava, pa s pozivom 
na tu realnost izriče sadržaj apodoze“ (Ivić, 1983: 151), а податак о томе како 
ствари стоје обично је говорном лицу управо саопштен. 

1.   а) Ако су га набедили и опањакали, он нек се пере, па ће се опрати. 
(51)

      б) Ha megrágalamzták és befeketítteték, hát mosakodjék, s majd tisztára 
mossa magát. (62)

 1. Од типичних карактеристика везаних за овај тип реченица, у овом 
примеру се јавља подстицање у аподози у виду партикуле нека + презент 
у српском језику, док се у мађарском језику уочава императив. Протазни 
предикат налази се у перфекту, у оба језика. 

2.   а) Ја сам све што је – превише, ако баш хоћеш да знаш, и зато и не 
ваљам. (55)

      б) Én minden vagyok ami – túl nagy, ha éppen tudni akarod, s épp ezért 
nincs értékem. (68)

 2. У другој реченици протазни предикат је у презенту модалног 
глагола (хтети, akar). С друге стране, фокус пажње померен је са аподозе 
на њој субординирану објекатску клаузу, те изостаје део који би гласио рећи 
ћу ти/знај...да сам ја све што је – превише. На исти начин успостављен је 
узрочно-последични однос и у преводу на мађарски језик. У овој реченици, 
у аподози, јавља се и партикула баш (éppen), семантички блиска речи већ, 
чија се употреба помиње код овог типа реченица, у функцији реченичног 
прилога експресивног карактера која наглашава чињенично стање (Ivić, 1983: 
152). 

ЛИ 
српски ј.                                                                                      мађарски ј.
П                             А                                                                  П                                А
презент пф. гл.         -                                                                 презент                          -    
перфекат              презент                                                        перфекат                   презент     

Реченице с везником ако могу бити замењене неуведеном зависном ре-
ченицом са партикулом ли (Mrazović, 2009: 605). У том случају, на почетку 

látagatja egymást, tud egymásról mindent, egymást fürkészi, mérlegeli, figyelemmel kiséri nemzedékről 
nemzedékre. (58)  
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реченице смештен је лични глаголски облик, а иза њега долази партикула 
ли. 

1.    а)    А не вратиш ли... (35)
       б)    De ha nem adod, akkor... (39)
 1. У првом примеру у протази је употребљен презент глагол перфек-

тивног вида. Презент се налази и у преводу на мађарски, с тим што у мађар-
ском језику условне реченице никада не могу бити уведене асиндетски, те 
се у овом примеру појављује везник ha, а исказан је и конектор akkor (онда). 
Овде се ради о осамостаљеној протазној структури којом је исказана претња; 
у сваком случају неисказана аподоза била би непожељног, негативног садр-
жаја.

 У литератури се помиње да се речца ли увек односи на будући услов, 
и мора бити смештена иза глагола (који је у презенту или футуру II), а 
позицију иза глагола заузима и субјекат (Станојчић и Поповић, 2002: 321; 
Silić i Pranjković, 2005: 348; Пипер и Клајн, 2013: 518).  

2.   a)    Је ли прешао праг ове Авлије, није он невин. (30)
       б)   Ha egyszer átlépte ennek az udvarnak a küszöbét, nem ártatlan. (32)
 2. Друга ексцерпирана реченица с партикулом ли специфична је јер 

не улази у оквире података које наводе граматике. Овде се може уочити да 
се заправо ради о некој врсти упитне реченице. Управо о таквим примерима 
говори А. Мусић,39 истичући да се ,,sveza između hipoteze i pitanja najbolje 
pokazuje u tom što se svaka pozitivna protaza može shvatiti kao pitanje, na koje 
se očekuje pozitivan odgovor...Razlika je samo u tom, što se u hipotetičkoj rečenici, 
kad se izrekla protaza, ne očekuje (niti traži) nikakav odgovor, nego se odmah 
nadovezuje misao, koja je posljedak supoziciji izrečenoj u protazi.“ (1898: 53). 
Ако се на овај начин посматра наш пример, то би изгледало овако: је ли 
прешао праг? – прешао је праг – ако/будући да је прешао праг. Трансформа-
цијом би се дошло до мотивационе40 или узрочне реченице, што наводи и 
А. Мусић, јер се одговор посматра као категоричка изјава, а не као супози-
ција (1898: 53). Ова реченица је у преводу приказана као зависносложена с 
условном клаузом и везником ha, са перфектом у протази, и презентом у 
аподози.

39 Мусић наводи Вукове примере, у којима је присутно варирање хипотетичких и упитних реченица 
(што је потврђено употребом интерпункције). Неки од примера слични анализираној реченици из 
Проклете авлије су:  Је ли мајка родила јунака...дат ћу њему полак пашалука; Јеси ли се привезао 
за жену, не тражи да се одријешиш (1898: 51–52).

40 У прилог овоме може доћи и парафраза мотивационих реченица коју предлаже М. Ивић, с глаголом 
казати  (премa моделу који наводи М. Ивић: = он је, кажеш, прешао праг; кад је тако, није невин) 
(1983: 151). Д. Звекић Душановић истиче да се овде ради о модалном значењу епистемичког типа, 
и то оном који се назива ,,информација из друге руке“ (2011: 58).
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У раду су упоредо приказане кондиционалне реченице у српском и мађар-
ском језику, и на њиховом примеру да се уочити да се исказивање услова (и 
на формалном и на семантичком плану), с једне стране, разликује од језика 
до језика, док је, с друге стране, могуће утврдити и неке подударности. 

У анализираном корпусу укупно је пронађена 31 зависносложена рече-
ница с условном реченицом на српском језику, а у преводном тексту нашло 
се 27 реченица, што значи да је изостао превод у четири случаја. Једна ре-
ченица у потпуности је изостала, док су у преостале три употребљена 
друкчија средства исказивања услова (прилог, падежна конструкција), те 
значење преводом није нарушено. 

У српском језику уочен је шири дијапазон везника; у анализираном кор-
пусу јављају се ако (који је најбројнији), да и кад, а условну реченицу у два 
примера уводи и партикула ли. Везници се углавном везују за одређени тип 
погодбене реченице. У мађарском језику у свим примерима јавља се везник 
ha, те се на тип услова указује употребом других средстава. Корпус је по-
казао да се овај везник користи не само код реченица са условним значењем, 
него и код оних које имају временско значење, што указује на сродност ова 
два семантичка поља.

У раду је дат преглед уочених глаголских облика, који се углавном по-
клапају са стањем у литератури, али се такође могу уочити и изузеци (нпр. 
употреба перфекта модалних глагола у аподози антиреалних реченица у 
српском језику).

Уколико се осмотри семантички план, и поред различитих конципира-
ности мађарских и српских граматика (у којима је и класификација конди-
ционалних реченица извршена на различите начине) могуће је повући па-
ралеле између појединих типова реченица (као што су нпр. мотивационе, 
које се на сличан начин описују у граматикама оба језика).

ИЗВОРИ

Andrić, I. (1962). Elátkozott udvar. Novi Sad: Forum könyvkiadó.
Andrić, I. (1990). Prokleta avlija; Most na Žepi. Sarajevo: Svjetlost.

ЛИТЕРАТУРА

Алановић, М. (2014). Основи синтаксе сложене реченице. Необјављена скрипта са 
предавања.

Звекић Душановић, Д. (2007). О неким синтаксичко-семантичким трансформацијама 
на релацији:  кондиционалност – негација – концесивност. Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику  L: 271–279.

Звекић Душановић, Д. (2014). О глаголу моћи у аподози иреалних кондиционалних 
реченица. Зборник  Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1: 137–150.



155ИСКАЗИВАЊЕ КОНДИЦИОНАЛНОСТИ У СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ...

Милошевић, К. (1985). Синтаксички поступци за исказивање концесивних релација у 
сложеној реченици у  српскохрватском језику и семантичка структура која се при 
том остварује. Научни састанак  слависта у Вукова дане 15/1: 33–45.

Пипер, П. (1998). О кондиционалности у простој реченици. Јужнословенски филолог 
LIV: 41–58.

Пипер, П. (2005). Семантичке категорије у простој реченици: синтаксичка семанти-
ка у: Пипер, Предраг;  Антонић, Ивана, Ружић, Владислава; Танасић Срето; Попо-
вић Људмила и Тошовић, Бранко  Синтакса савременог српског језика. 
Проста реченица. У редакцији Милка Ивић. Београд:  Институт за српски језик 
САНУ; Београдска књига; Нови Сад: Матица српска.

Поповић, Љ. и Станојчић, Ж. (2002). Граматика српског језика: Уџбеник за I, II, III и IV 
разред средње  школе.  Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.  

Стевановић, М. (1969). Синтакса. Савремени српскохрватски језик (граматички сис-
теми и  књижевнојезичка норма) II. Београд: Научна књига.

Танасић, С. (2005). Синтакса глагола у: Пипер, Предраг; Антонић, Ивана, Ружић, 
Владислава;Танасић  Срето; Поповић Људмила и Тошовић, Бранко Синтакса са-
временог српског језика. Проста  реченица. У редакцији Милка Ивић. Београд: 
Институт за српски језик САНУ; Београдска књига;  Нови Сад: Матица српска.

*   *   *

Andrić, E. (2002). Leksikologija i morfologija mađarskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakul-
tet, Odsek za  hungarologiju.

Andrić, E. (2008). Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku. Novi Sad: 
Filozofski fakultet,  Odsek za hungarologiju.

Balogh, J., Haader, L., Keszler, B., Kugler, N., Laszko, K., Lengyel, K. (2000). Magyar gram-
matika. Budapest:  Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bencédy, J., Fábián, P, Rácz, E., Velcsov, M. (1982). A mai magyar nyelv. Budapest: Tankönyv-
kiadó.

Burzan, M. (1999). Potencijal u srpskim prevodima sa mađarskog jezika. VI simpozijum 
Kontrastivna jezička  istraživanja (zbornik radova). Novi Sad: Filozofski fakultet; Ju-
goslovensko društvo za primenjenu  lingvistiku: 338–342.

Đorđević, R. (2000). Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološ-
ki fakultet.

Filipović, R. (1971). Kontakti jezika u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga.
Ivić, M. (1983). Lingvistički ogledi. O srpskohrvatskim pogodbenim rečenicama. Beograd: 

Prosveta.
Jaszai, L., Tóth, E. (2005). Conditional constructions in Hungarian у: Xrakovskij Victor S. 

(ed) Typology of  Conditional Constructions. Muenchen: Lincom Europa.
Mrazović, P. (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci: Izdavačka  

knjižarnica Zorana  Stojanovića.
Musić, A. (1898). Rečenice s konjukcijama ,,ako, neka, li“ u hrvatskom jeziku. Rad Jugoslo-

venske akademije  znanosti i umjetnosti, knjiga 134. Zagreb: Knjižara Jugoslovens-
ke akademije: 1–79.



156 Марина Шафер

Musić, A. (1900). Rečenice s konjukcijom ,,da“ u hrvatskom jeziku. Rad Jugoslovenske 
akademije znanosti i  umjetnosti, knjiga 142. Zagreb: Knjižara Jugoslovenske akade-
mije: 1–125.

Radovanović, M. (1990). Spisi iz sintakse i semantike. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižar-
nica Zorana Stojanovića.  Novi Sad: Dobra vest.

Silić, J. i Pranjković, I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. 
Zagreb: Školska knjiga.

Vasić, V. (2000). Kondicionalne klauze sa nekonsekutivnom apodozom. Južnoslovenski filo-
log LVI/1–2: 177–185.

Zvekić Dušanović, D. (1997/1998). Neke interferentne pojave u prevodu romana ,,Estera“ 
Lasla Nemeta. Прилози  проучавању језика 28/29: 183–189.

Zvekić Dušanović, D. (2006a). Prilog proučavanju semantičkih univerzalija na primeru 
mađarskih ,,potencijalnih  glagola“. Сусрет култура (зборник радова). Нови 
Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски  факултет: 427–437.

Zvekić Dušanović, D. (2006б). O srpskim ekvivalentima mađarskog potencijala prošlog.  
Примењена лингвистика  бр. 7, Београд: 284–295.

Zvekić Dušanović, D. (2011). Modalnost: Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom 
jeziku. Novi Sad:  Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku.

Xrakovskij Victor S. (ed) (2005). Typology of Conditional Constructions. Muenchen: Lincom 
Europa.



Јована Марчета1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

ВОЋЕ У ФРАНЦУСКОЈ, ИТАЛИЈАНСКОЈ И СРПСКОЈ 
ФРАЗЕОЛОГИЈИ2

The subject of this paper are French, Italian and Serbian idioms comprising the names of 
fruits as their component. The aim of this study is to observe the semantic and lexical 
similarities and differences of the chosen idioms as well as to classify them according to the 
concepts that they denote. Furthermore, the paper explores how the fruits lexemes motivate 
the phraseological meaning. Idioms are classified into four groups:  „Man’s psychic life“; 
„Man’s relationship to the surrounding world“; „Man’s physical life“; „Objects and abstract 
concepts“. The analysis of our corpus shows that semantic and lexical concordance between 
all three languages is not very common as a result of particularities of national cultures. On 
the other hand, the similarities are due,  not only to the common features of  European culture, 
but also to the similar metaphorical manner of thinking of the three nations. 

Key words: idiom, fruit, French language, Italian language, Serbian language.

1. УВОД

Предмет овог рада су француски, италијански и српски фраземи који као 
компоненту садрже лексеме које означавају воће (нпр. фр. pomme / ит. mela 
(pomo) / ср.  јабука; фр. poire / ит. pera / ср. крушка; фр. raisin / ит. uva / ср. 
грожђе...).

Циљ истраживања је да компаративно-контрастивном анализом устано-
вимо лексичка и семантичка (не)подударања одабраних фразема. Под лексич-
ком и семантичком eквиваленцијом подразумевамо да фраземи имају исто 
значење и да садрже исту лексему која означава воће. Циљ рада није да се 
утврде кореспонденти, односно семантички еквиваленти различите струк-
туре.

Поред тога, циљ је да фраземе тематски групишемо према концептима 
које изражавају. Оваквим начином груписања установићемо у којој мери се 
фраземи три језика концептуализују на исти начин, а у којој мери зависе од 
језика и културе. 

1 jovanamarceta@gmail.com 
2 Овај рад је урађен у оквиру истраживања за докторску дисертацију пријављену на Филозофском  

факулету у Новом Саду, на Kатедри за француски језик и књижевност, под менторством проф. др 
Драгане Дробњак.
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Лексеме које сачињавају фразем могу да мотивишу фразеолошко значење 
својим основним и пренесеним значењем (Драгићевић, 2010; Opašić i 
Spicijarić-Paškvan, 2011), као и својом симболиком, a велики број фразема је 
пореклом из Библије, митологије и басни (Мршевић-Радовић, 1987). Анали-
зом корпуса утврдићемо на који начин лексеме које означавају воће мотиви-
шу формирање позадинске слике појединих фразема.

Грађа, која није свеобухватна, ексцерпирана је из више једнојезичних и 
двојезичних општих и фразеолошких речника три посматрана језика и чине 
је фраземи стандардног савременог језика.3 У корпус смо уврстили и фра-
земе који припадају разговорном језику.

Припадност различитим језичким групама, као и различити културо-
лошки и социолингвистички фактори могу да допринесу разликама у начи-
ну фразеолошког изражавања (Drobnjak i Gudurić, 2012). Сходно томе, у овом 
истраживању полазимо од претпоставке да ће због заједничких особина 
европске културе бити истоветних фразема, али да ће бити и лексичких и 
семантичких неподударности, које су последица специфичности национал-
них култура. 

Под фраземом подразумевамо устаљене језичке јединице стабилне струк-
туре, које се састоје од најмање две речи и имају јединствено и стабилно 
значење које се не може извести из значења сваке речи понаособ (Мршевић-
Радовић, 2008; Драгићевић, 2010).

Међу фраземе ћемо уврстити безглаголске и глаголске фразне лексеме 
које врше функцију реченичног конституента и не представљају самосталан 
текст него им је потребна синтаксичка и семантичка подршка окружења 
(Matešić, 1982; Мршевић-Радовић, 1987; Prćić, 1997).

2. АНАЛИЗА ГРАЂЕ

Фраземе смо поделили у четири концептуална поља: „Човеков психички 
живот“; „Човеков однос према свету који га окружује“; „Човеков физички 
живот“; „Предмети и апстрактни појмови“. У оквиру концептуалних поља 
фраземима смо придружили одговарајуће дескрипторе, који представљају 
односе сличности (Dobrovol’skij, 1995) и прецизније описују фраземе. 

У концептуално поље „Човеков психички живот“ уврстили смо фраземе 
који се односе на човеков карактер, интелект и емотивно стање, док смо у 
оквиру концептуалног поља „Човеков однос према свету који га окружује“ 
фраземе груписали на основу човековог односа према другим људима, си-
туацијама и новцу. Концептуално поље „Човеков физички живот“ обухвата 
фраземе који се односе на човеков физички изглед, стање и старосно доба. 

3 У корпус нисмо уврстили француске и италијанске фраземе, који су у већини речника означени 
као застарели. За разлику од тога, критеријум за сврставање српских фразема у корпус била је 
лична језичка компетенција, као и провера заступљености фразема у новинама, часописима и 
електронским медијима. 
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Последње концептуално поље чине фраземи којима се квалификују вредност 
и својства предмета и појава, као и фраземи који изражавају човеков поглед 
на време и простор.

Уз француске и италијанске фраземе који немају лексички и семантички 
еквивалент у српском језику наводили смо дослован превод како би се ви-
дело из којих компонената се ти фраземи састоје, са циљем да се лакше 
објасни начин на који су мотивисани.

2.1.  Концептуално поље „Човеков психички живот“

2.1.1. Карактер

а) У нашем корпусу проналазимо групу фразема којима се, с једне стра-
не, описују  особе које су наивне и не размишљају довољно о својим наме-
рама, а с друге стране, особе које превише размишљају:

 – Наивност 
фр. bonne poire (фам.)4 (досл. прев. „добра крушка“) / ит. –5 / ср. –
фр. bonne pomme (фам.) (досл. прев. „добра јабука“) / ит. – / ср. –

У француском разговорном језику, јабука и крушка, због облика, могу да 
се употребљавају у значењу „глава“, „лице“, те метонимијом означавају 
особу. Могуће је да поистовећивање крушке са лицем, односно главом чо-
века, потиче од чувених карикатура Оноре Домијеа из 1832. године, у који-
ма је лице краља Луја-Филипа приказано у облику крушке (Dictionnaire de 
l’Académie française). Занимљиво је да и у разговорном италијанском језику 
лексема крушка може да се употребљава у шаљивом значењу „глава човека“, 
односно „тинтара“.6 Да би се објаснила мотивација фразема bonne poire, као 
и новијег фразема bonne pomme, потребно је повезати их са фраземом la poire 
est mûre7 (Rey et Chantreau, 2007 : 747) и са знањем да зрела крушка сама 
пада на земљу, као што наивна особа сама упада у клопку. У овом фразему, 
добра крушка метафорично упућује на особу која због своје доброте и љу-
базности представља лаку жртву задиркивања и исмевања.

 – Непромишљеност; неопрезност
фр. – / ит. cogliere i fichi in vetta (досл. прев. „брати смокве на врху“) / ср. –
фр. – / ит. lasciar le pere in guardia all’orso (досл. прев. „оставити медведу 
крушке на чување (под назор)“) / ср. –
фр. – / ит. – / ср. као грлом у јагоде

4 Ознаком фам. означили смо фраземе који припадају разговорном језику.
5 Ознака – означава одсуство формалног еквивалента у датом језику.
6 В. фразем grattarsi la pera (погл. 2.1.2.).
7 В. погл. 2.4.1.
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фр. – / ит. – / ср. као була у јагоде

Три различите врсте воћа утицале су на настанак фразема којима се 
описује непромишљена и неопрезана особа. У италијанским фраземима 
проналазимо компоненте смоква и крушка, а у српском фразему компонен-
ту јагода. За разлику од јасне позадинске слике италијанских фразема, у 
којима се неопрезна и непромишљена особа пење на врх смокве, чије се 
крхке гране лако ломе под тежином, или оставља медведу да чува крушке, 
мотивација српских фразема је нејасна (Мршевић-Радовић, 1987: 97). Ита-
лијанским фраземом lasciar le pere in guardia all’orso описује се поступак 
особе која је поверила нешто човеку у кога се не може имати поверење, те 
овај фразем, који је настао на бази контраста, односно сликовитим повези-
вањем неочекиваних и необичних појава у реалном свету, упућује и на на-
ивност.  Велики број фразема који су настали на овај начин је интернацио-
налног карактера, па тако фразем са истим значењем постоји и у српском 
језику– дати кози (јарцу) да чува купус, у којем, уместо назива воћа, прона-
лазимо компоненту купус.

− Промишљеност
фр. se presser le citron (фам.) (досл. прев. „стискати себи лимун“) / ит. – / ср. 
–

У позадини овог француског фразема је слика цеђења лимуна, који, 
у разговорном језику, фигуративно означава човекову главу. 

б) Чврстина орашастих плодова, односно мекоћа куваног воћа, учество-
вале су у мотивацији фразема којима се описују особе несаломивог, чврстог 
карактера и насупрот томе, особе које су сувише попустљиве и благе:

− Несаломивост
фр. – / ит. – / ср. тврд орах8

Чврстина орахове љуске мотивисала је настанак наведеног српског фразе-
ма, којим се описује особа коју је веома тешко покорити и савладати.9 

− Имати слаб карактер
фр. – / ит. essere come una pera cotta (досл. прев. „бити као кувана крушка“) 
/ ср. –

8 Овај фразем се употребљава и у значењу „тешко решив проблем“.
9 У српском језику постоји фразем загристи у тврд орах који смо сврстали у концептуално поље 

„Човеков однос према свету који га окружује“.
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Насупрот тврдом ораху, куваном крушком се у италијанском језику 
метафорично описује особа која нема изражен карактер, те се сматра сла-
бићем.

2.1.2. Емотивна стања 

а) У овој подгрупи проналазимо велик број фразема који имају сличну 
семантику и односе се на особе које су у одређеним ситуацијама збуњене и 
неодлучне:

− Сметеност
фр. – /ит. – / ср. пасти с крушке

Овај фразем, који је заснован је на старом народном веровању, пронала-
зимо само у српском језику. Како наводи Милан Шипка (2007: 109), Слове-
ни су крушку сматрали дрветом злих демона, испод којег се окупљају ђаво-
ли и вештице, те се неко ко је пао са њеног дрвета сматрао сметеним. Иако 
се мотивисаност овог фразема у данашње време изгубила, фразем се упо-
требљава у савременом српском језику.

− Имати помешана осећања; бити истовремено задовољан и 
незадовољан

фр. mi figue-mi raisin (досл. прев. „пола смоква пола грожђе“) / ит. – / ср. –

Овај фразем може да упућује на особу која се осећа истовремено и добро 
и лоше, као и на особу чији је карактер тешко протумачити, јер делује 
истовремено и шаљиво и озбиљно. Поред ових значења, фразем може да 
означава и двосмислено понашање и поступке, као и нешто што се чини 
делом самовољно, а делом зато што је наметнуто.  У Француској су се за 
време Великог поста, у XIV веку, јеле суве смокве и суво грожђе, а будући 
да је суво грожђе било цењеније воће од сувих смокава, које су имале малу 
тржишну вредност, ове две воћке у фраземима означавају супротности. 
Могућу мотивацију значења проналазимо и у причи о трговцима са Корин-
та, који су у суво грожђе додавали јефтиније воће – суве смокве. Фразем се 
од XV века употребљавао у облику moitié figue, moitié raisin (досл. прев. 
„делом смоква, делом грожђе“) и значио „помешано и добро и лоше“, а у 
данашњем облику појављује се од XVIII века (Rey et Chantreau, 2007: 413-
414).

− Неодлучност; колебљивост 
фр. – / ит. grattarsi la pera (фам.) (досл. прев. „чешати себи крушку“) / ср. –
фр. – / ит. – / ср. чекати лимун
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Исти дескриптор придружили смо фраземима који садрже различите 
називе воћа и темеље се на различитим позадинским сликама. У италијан-
ском разговорном језику, крушка, због свог облика, означава главу човека, 
док позадинска слика српског фразема може бити мотивисана киселим 
укусом лимуна, због којег се човек не усуђује да га узме. Међутим, верова-
тно је да удео у мотивацији има и улога лимуна у традиционалним српским 
свадбеним обичајима, у којима ова воћка служи и као позив у сватове (Чај-
кановић, 1994: 141), те кад неко чека лимун, то значи да чека позив и да 
оклева док тај позив не стигне.

б) У концептуално поље „Човеков психички живот“ уврстили смо и један 
француски фразем, чије значење је мотивисано обликом банане:
− Показивати добро расположење широким осмехом
фр. avoir la banane (фам.) (досл. прев. „имати банану“) / ит. – / ср. – 

У овом фразему, који упућује на задовољство и добро расположење, ба-
нана положена хоризонтално, са крајевима окренутим на горе, подсећа на 
широки осмех. Због тога, лексема банана у француском језику може да се 
употребљава и као синоним за осмех (Larousse).

в) У италијанском поткорпусу пронашли смо фразем који упућује на 
незаинтересованост: 

− Равнодушност; незаинтересованост

фр. – / ит. non importare un fi co secco (досл. прев. „не марити суву смокву“) 
/ ср. –

Суве смокве су у XIV веку биле безвредна храна коју су јели сиромашни, 
те се често у земљама Средоземља нису ни продавале, него су се бесплатно 
делиле (Pittàno, 2008: 146-147). Такво гледање на суву смокву мотивисало је 
значење наведеног италијанског фразема, који упућује на особу која не 
придаје пажњу нечему,  јер сматра да то не вреди ни онолико колико вреди 
сува смоква10 (Quartu, 2010). 

2.1.3. Интелект

Један фразем нашег корпуса упућује на особу која није интелигентна:

10 Сува смоква  на исти начин мотивише значење фразема non valere un fico secco који смо сврстали 
у концептуално поље „Предмети и апстрактни појмови“ и фразема far le nozze coi fichi secchi који 
смо придружили концептуалном пољу „Човеков однос према свету који га окружује“.
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− Не бити интелигентан
фр. vieille noix (фам.) (досл. прев. „стари орах“) / ит. – / ср. –  

Орах, због облика упућује на људску главу, те метонимијом означава 
особу. Овај фразем има погрдно значење „глупак, глупан“ и упућује на 
особу застарелих схватања, али може да се употребљава и од миља у значењу 
„блесице моја“.

2.2.  Концептуално поље „Човеков однос према свету који га окружује“

2.2.1. Однос према другим људима

а) Појединим фраземима се описује човеков лош однос према другим 
људима: 

 – Подсмевање; ругање
фр. se payer la poire de quelqu’un (фам.) (досл. прев. „платити себи нечију 
крушку“) / ит. – / ср. –
фр. se payer la pomme de quelqu’un (фам.) (досл. прев. „платити себи нечију 
јабуку“) / ит. – / ср. –
фр. – / ит. – / ср. показати коме шипак11 

Док у француским фраземима компоненте крушка и јабука фигуративно 
означавају човекову главу, српски фразем је мотивисан гестом показивања 
палца између кажипрста и средњег прста, што подсећа на облик шипка. 
Веровало се да овај симболички потез штити од злих сила (Biderman, 2004: 
388).

 – Искоришћавање; финансијско експлоатисање 
фр. presser quelqu’un comme un citron (presser le citron) / ит. spremere 
qualcuno come un limone / ср. исцедити некога као лимун
фр. presser l’orange et jeter l’écorce (досл. прев. „притиснути (исцедити) 
наранџу и бацити кору“) / ит. – / ср. –

У позадини фразема сва три језика проналазимо слику цеђења лимуна12. 
У француском језику се у истом значењу појављује компонента наранџа. 

11 Постоји и фразем показати коме смокву који има исто значење, али није фреквентан.
12 У српском језику истом сликом мотивисан  је фразем исцеђен као лимун који смо уврстили у 

концептуално поље „Човеков физички живот“.
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 – Подмукло учинити да неко не успе у нечему
фр. glisser une peau de banane (досл. прев. „клизнути кору банане“) / ит. – /
ср. –

Мотивацију овог француског фразема проналазимо у слици постављања 
коре банане испод нечијих ногу.13 

 – Раскинути љубавну везу
фр. – / ит. dare le pere (досл. прев. „дати крушке“) / ср. –

Будући да је обичај да се воће једе на крају ручка, након чега гости одла-
зе, давање крушке симболично означава раскид љубавне везе.

б) Насупрот претходним фраземима, наредни фраземи упућују на прија-
тељство и спремност да човек учини уступке и жртвује се ради добробити 
друге особе:

 – Пријатељство; присност
фр. – / ит. amico ciliegia (досл. прев. „пријатељ трешња“) / ср. –

Oвај фразем шаљиво упућује на црва у трешњи и користи као хипокори-
стик за нераздвојног пријатеља (Treccani).

 – Излагати се неугодној или ризичној ситуацији због некога 
фр. tirer les marrons du feu / ит. cavar le castagne dal fuoco / ср. вадити 

кестење из ватре

Италијански и српски фраземи cavar le castagne dal fuoco, вадити кес-
тење из ватре су калкови према француском фразему tirer les marrons du 
feu који је популаризовао Лафонтен 1678. године у басни „Le Singe et le Chat“ 
(„Мајмун и мачак“), у којој мајмун наговара сујетног мачка да за њега изва-
ди вруће кестење из ватре како би их он појео. Премда је Лафонтен попула-
ризоваo овај фразем, налазимо га и раније у делима других писаца (Уден, 
1640; Молијер, 1656), али у дужем облику – tirer les marrons du feu avec la 
patte du chat (досл. прев. „извлачити кестење из ватре мачјом шапом“); tirer 
les marrons de la patte du chat (досл. прев. „извлачити кестење из мачје 
шапе“). Занимљиво је да је скраћивање првобитног облика фразема довело 

13 Слику човека који се оклизнуо о кору банане налазимо у италијанском фразему scivolare su una 
buccia di banana који смо придружили концептуалном пољу „Човеков однос према свету који 
га окружује“.
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до значења „извући личну корист из неке ситуације“, у којем фразем данас 
може да се употребљава у француском језику (Rey et Chantreau, 2007: 585). 

 – Чинити подједнаке уступке; поделити профит и ризик на једнаке 
делове; начинити компромис 

фр. couper la poire en deux (досл. прев. „поделити крушку на два дела“) / 
ит. – / ср. –

Значење овог француског фразема мотивисано је поделом крушке на два 
једнака дела. Крушка, због сочног и слатког укуса, упућује на новац.14

 
в) Занимљиво је да смо само у италијанском делу корпуса пронашли 

фраземе којима се упућује на потребу човека да се другим људима прикаже 
другачијим него што заправо јесте:

 – Извештаченост; сладуњавост
фр. – / ит. fare i fi chi (досл. прев. „правити смокве“) / ср. –

Сладак укус смокве мотивише значење овог фразема.

 – Одавати лажно добар утисак; давати лажна обећања
фр. – / ит. far tanti pampini e poca uva (досл. прев. „правити пуно лозовог 
лишћа, а мало грожђа“) / ср. – 

Фразем може да се употребљава и када се говори о плану од којег се пуно 
очекивало, али се није реализовао на очекиван начин. У позадини је слика 
винограда у којем преовладава лишће винове лозе, а има мало грожђа 
(Quartu, 2010).

− Лажна незаинтересованост 
фр. – / ит. fare come la volpe con l’uva (досл. прев. „чинити као лисица са 
грожђем“) / ср. –

Фразем је пореклом из Езопове басне о лисици и грожђу15, а употребљава 
се да опише особу која се прави да је незаинтересована за нешто што јој је 
недоступно, и чију вредност због тога омаловажава (Quartu, 2010).

г) У италијанском поткорпусу проналазимо фразем у којем се ломљењем 
ораха описује покорност и попустљивост:

14 В. фразем garder une poire pour la soif (погл. 2.2.3.).
15 Иста басна мотивисала је значење фразема uva acerba који смо уврстили у концептуално поље 

„Предмети и апстрактни појмови“.
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 – Покорност
фр. – / ит. lasciar schiacciare le noci in casa propria (досл. прев. „пустити да 
се крцкају ораси у властитој кући“) / ср. –

Овај фразем, који упућује на крајње попустљиво и покорно понашање, 
мотивисан је ломљењем ораха, које метафорично упућује на угњетавање.

2.2.2. Однос према ситуацијама 

Занимљиво је да у ову подгрупу нисмо уврстили ниједан француски 
фразем.

а) Српски фраземи ове подгрупе указују на човеково учешће у непријат-
ним и тешким ситуацијама: 

 – Упустити се у тежак посао
фр. – / ит. – / ср. загристи у тврд орах

 – Прихватити се непријатног посла
фр. – /ит. – / ср. загристи у киселу јабуку

У наведеном фразему кисео укус јабуке метафорично означава неприја-
тан посао.

 – Бити у неприлици 
фр. – / ит. – / ср. наћи се у небраном грожђу

Фразем је мотивисан причом о крадљивцама грожђа који би се нашли у 
незгодној ситуацији када би их чувари винограда открили и претукли (Шип-
ка, 2007: 232–233). 16

б) Италијанским фраземима се описује човеково понашање у одређеним 
ситуацијама:

 – Чувати се за боље ствари које следе 
фр. – / ит. salvare la pancia per i fi chi (досл. прев. „чувати трбух за смокве“) 
/ ср. –

16 Занимљиво је да исти фразем имају још само македонски и бугарски језик, што оставља недоумицу 
да ли су ови народи склонији упадању у туђе винограде или ревноснији у кажњавању крадљиваца 
грожђа (Шипка, 2007: 233).
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У позадини фразема је слика човека који једе мало на почетку оброка, 
чувајући се за слатку смокву, која се једе на крају. Фразем може да се упо-
требљава и у значењу „држати се подаље од невоља“, „не излагати се опас-
ностима“.

 – Предузимање беспотребно претераних мера да би се дошло до 
циља

фр. – / ит. tagliare il fi co per cogliere i fi chi (досл. прев. „посећи стабло 
смокве да би се убрале смокве“) / ср. –

У позадини овог фразема је непотребна сеча стабла смокве да би се убра-
ло свега неколико плодова.

 – Направити несмотрену грешку која се могла избећи; направити 
штету из неопреза

фр. – / ит. scivolare su una buccia di banana (досл. прев. „оклизнути се на 
кору банане“)  / ср. –

Пад проузрокован клизањем доводи до штете изазване сопственом нео-
презном и несмотреном грешком, која се могла избећи. 

2.2.3. Однос према новцу

У француском и италијанском језику проналазимо фраземе којима се 
описује човеков штедљив однос према новцу:

 – Штедљивост
фр. garder une poire pour la soif  (досл. прев. „(са)чувати крушку за жеђ“) / 
ит. – / ср. –

У овом фразему, крушка сочног укуса, коју треба сачувати јер може да 
утоли жеђ, симболично означава залихе новца за будућност.

 – Шкртост
фр. – / ит. far le nozze coi fi chi secchi (досл. прев. „правити свадбу са сувим 
смоквама“) / ср. –

За разлику од француског фразема, који упућује на човеков одговоран и 
обазрив однос према новцу, у позадини италијанског фразема проналазимо 
слику шкртог човека. Фразем упућује на некога ко не жели да одустане од 
нечега за шта нема могућности, односно на некога ко жели да по сваку цену 
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уштеди и да уради нешто важно, без потребних средстава, као кад би се на 
свечаности, попут свадбе, служила храна која није прикладна за ту прили-
ку, односно суве смокве.

2.3. Концептуално поље „Човеков физички живот“

2.3.1. Физички изглед

а) Величина плода јабуке мотивише значење француског фразема којим 
се квалификује висина:

 – Низак раст
фр. haut comme trois pommes (досл. прев. „висок као три јабуке“) / ит. – / 
ср. –

Овај француски фразем најчешће се употребљава да опише низак раст 
детета (Rey et Chantreau, 2007: 750), чија висина се пореди са три јабуке 
послагане једна на другу. 

б) У српском делу корпуса пронашли смо један фразем којим се описују 
особе (најчешће браћа и сестре) које личе:

 – Физичка сличност 
фр. – / ит. – / ср. као да си јабуку располовио

Лексема јабука учествује у изградњи фразеолошког значења својим „ско-
ро савршеним обликом кугле“ (Biderman, 2004: 128), чијим се уздужним 
пресецањем добијају две једнаке половине. 

в) Један српски фразем упућује на физичку одбојност:

 – Непривлачност; одбојност
фр. – / ит. – / ср. орах из руке да му не узмете

У овом српском фразему, одбојна особа приказана је као неко кога не 
желимо да дотакнемо да бисмо му узели орах из руке. Међутим, није јасно 
због чега је у питању управо орах, а не нека друга воћка.

г) Наредним фраземима описује се особа руменог лица и усана:
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 – Руменило
фр. être rouge comme une pomme / ит.  essere (bianco) e rosso come una mela / 
ср. бити црвен као јабука
фр. – / ит. rosso come una fragola17 (досл. прев. „бити црвен као јагода“) / 
ср. –

Лепа, румена и здрава боја лица у француском и српском језику нагла-
шена је црвеном бојом  јабуке, док у италијанском фразему проналазимо и 
белу боју. Наиме, црвена и бела боја у италијанском језику служе за исти-
цање руменог изгледа (Klajn, 2000: 742) и упућују на бледу, светлу кожу лица, 
која у комбинацији са црвеним образима симболизује здравље и лепоту.

У италијанском језику као компоненту фразема проналазимо и јагоду, 
чијом се бојом наглашавају руменило и лепота женских усана.

2.3.2. Старосно доба

У француском и српском језику зелена боја незрелог воћа симболично 
означава младу особу:

 – Младост; незрелост
фр. – / ит. – / ср. бити као зелена јабука
фр. être comme un fruit vert (досл. прев. „бити као зелено воће“) / ит. – / ср. 
–

Француски фразем, који као компоненту садржи хипероним воће, одно-
си се на младу девојку, док се српски фразем са компонентом јабука односи 
на девојку недораслу за удају или на момка који није спреман за женидбу.

2.3.3. Физичко стање 

а) За разлику од фразема у којима црвена боја воћа упућује на румену 
боју лица,  у француском и италијанском језику проналазимо фраземе у 
којима је црвенило лица последица емоција (нпр. збуњености, задовољства, 
стида, беса...) (Rey et Chantreau 2007: 153; Opašić i Spicijarić, 2010: 124; Trésor; 
Larousse; Treccani):

 – Црвенило у лицу
фр. (devenir) rouge comme une cerise (досл. прев. „постати црвен као 
трешња“) / ит. diventare rosso come una ciliegia / ср. –

17 Може да се односи и на предмет (Quartu, 2010).
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б) У сва три језика, жутом бојом лимуна (у француском језику и дуње) 
описује се особа која има жуту, нездраву боју лица, која је последица поје-
диних болести, најчешће болести јетре (Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales):

 – Бити болесно жут у лицу
фр. jaune comme un citron (фам.) / ит. giallo come un limone18 / ср. жут као 
лимун 
фр. jaune comme un coing (фам.) (досл. прев. „бити жут као дуња“) / ит. – / 
ср. – 

в) У нашем корпусу пронашли смо по један фразем из сваког језика, којим 
се описује уморна особа:

 – Исцрпљеност, умор
фр. être dans les pommes (cuites) (досл. прев. „бити у (куваним) јабукама“) / 
ит. – / ср. –
фр. –  / ит. essere alla frutta (досл. прев. „бити у воћу“) / ср. –
фр. – / ит. – / ср. исцеђен као лимун

Француски фразем је настао према фразему être cuit (досл. прев. „бити 
куван“; знач. „бити уморан“), а употребила га је француска списатељица 
Жорж Санд у преписци „Lettre à Mme M. Dupin“ (Rey et Chantreau, 2007: 
750), док је италијански фразем мотивисан навиком да се воће једе на крају 
оброка, а завршетак јела у наведеном фразему метафорично упућује на стање 
физичке и материјалне исцрпљености. Српски фразем, поред физичке, може 
да се односи и на психичку исцрпљеност. Занимљиво је да је компонента 
француског фразема јабука, компонента српског фразема лимун, док у ита-
лијанском фразему, уместо назива одређеног воћа, проналазимо хипероним 
воће. 

г) За разлику од претходних фразема, који упућују на болест и исцрпље-
ност, један српски фразем упућује на добро здравље: 

 – Добро здравље
фр. – 19 / ит. – / ср. бити здрав (једар) као јабука

18 Италијански фразем може да упућује на особу чије лице је бледо због болести (Treccani, Zingarelli).
19 Фразем être sain comme une pomme, који има исто значење као српски фразем, није заступљен у 

савременом француском језику.
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Јабука се у Србији користи као лек против многих болести (Чајкановић, 
1994: 98–99), те се у овом фразему особа изузетног здравља поистовећује са 
овом воћком.

д) У француском поткорпусу пронашли смо један фразем који упућује на 
губитак свести:

 – Несвест
фр. tomber dans les pommes (фам.) (досл. прев. „пасти у јабуке“) / ит. – / ср. 
–

Порекло овог француског фразема није сигурно. Први пут је забележен 
1889. године и сматра се да је настао комбинацијом фразема être dans les 
pommes cuites и глагола se pâmer у значењу „онесвестити се“ (Rey et 
Chantreau, 2007: 750).

ђ) Једним фраземом нашег корпуса описује се особа којој се тресу руке 
услед нервозе, страха или узнемирености:

 – Неконтролисано подрхтавање руку 
фр. sucrer les  fraises (фам.) (досл. прев. „заслађивати јагоде“) / ит. – / ср. –

У позадини овог фразема је слика подрхтавања руку приликом заслађивања 
јагода. Овај покрет метафорично упућује на подрхтавање руку и тела особе 
која је узбуђена, уплашена, или стара.

2.4. Концептуално поље „Предмети и апстрактни појмови“

2.4.1. Фраземи којима се квалификују вредност и својства предмета и 
појава

а) У нашем корпусу проназимо фраземе којима се упућује на безвредност 
предмета и бескорисност поступака: 

 – Безвредна ствар
фр. à la noix (фам.)20 (досл. прев. „као орах“) / ит. – / ср. –
фр. – 21 / ит. non valere un fi co secco22 (досл. прев. „не вредети ни суве 
смокве“) / ср. –

20 Исто значење има и фразем à la noix de coco.
21 Фраземи valoir une nois и ne (pas) valoir prune у значењу „не вредети ништа“ су застарели (Rey et 

Chantreau, 2007: 636,  775).
22 Може да се односи и на човека.
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У разговорном француском фразему à la noix компонента орах упућује 
на ствар мале вредности (Rey et Chantreau, 2007: 636), док је италијански 
фразем мотивисан малом тржишном вредношћу смокве. 23

 – Бескористан поступак; узалудан посао
фр. pour des prunes (фам.) (досл. прев. „за шљиве“) / ит. – / ср. –
  

У овом фразему шљива означава нешто што је безвредно и што се не 
цени, а малу тржишну вредност овог воћа проналазимо и у фразему donner 
une prune pour deux oeufs (досл. прев. „дати шљиву за два јајета“; знач. „лоше 
се погодити“) (Rey et Chantreau, 2007: 775). Могуће објашњење порекла 
фразема pour des prunes проналазимо у причи о крсташима, који у XII веку 
нису успели да заузму Дамаск, а једино што су успели одатле да пренесу на 
Запад била су стабла шљива, те испада да су читав пут прешли само због 
овог воћа, односно узалуд. Међутим, фразем се често употребљава у нега-
цији и упућује на поступак који није узалудан (Dictionnaire de l’Académie 
française).

б) Поједини фраземи се односе на пријатне и лепе догађаје:

 – Врхунац лепих догађаја
фр. la cerise sur le gâteau24 (досл. прев. „трешња на колачу“) / ит. la 
ciliegina25 sulla torta*26 / ср. –
фр. – / ит. – / ср. јагода на шлагу*

Премда је у позадини ових фразема иста слика, мотивисана стављањем 
воћа на врх торте, у француском и италијанском језику као компоненту 
фразема проналазимо трешњу, а у српском језику јагоду27.

 – Пријатна атмосфера између два догађаја; опуштена конверзација
фр. entre la poire et le fromage (фам.) (досл. прев. „између крушке и сира“) / 
ит. – / ср. –

Фразем је мотивисан старим француским обичајем да се сир једе на крају 
оброка, након воћа. Фразем је првобитно упућивао само на пријатну 

23 Усп. фразем non importare un fico secco (погл. 2.1.2).
24 У италијанском језику је употребљен деминутив трешњица. 
25 Фраземе три посматрана језика које нисмо пронашли у речницима, али су у употреби у разговорном 

језику, обележили смо ознаком *.
26 У српском језику у истом значењу постоји фразем шлаг на торти.
27 Фразем кад јавор јабукама роди има исто значење као наведени фраземи, али се не употребљава 

у савременом српском језику.
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атмосферу на крају оброка, када се опуштено разговара, док данас 
метафорично упућује и на период између два догађаја и на доколицу (Rey 
et Chantreau 2007: 747).

 – Повољна прилика
фр. la poire est mûre (досл. прев. „крушка је зрела“) / ит. – / ср. –
фр. – / ит. cogliere il frutto quando è maturo (досл. прев. „убрати воће кад је 
зрело“) / ср. –

У наведеним фраземима, зрела крушка у француском, а зрело воће у 
италијанском фразему, метафорично означавају повољну прилику коју 
треба искористити.

в) Симболику јабуке као предмета раздора и свађе проналазимо у сва три 
језика:

 – Предмет сукоба 
фр. pomme de discorde / ит. pomo della discordia / ср. јабука раздора

Ови фраземи воде порекло из грчке митологије и везују се за причу о 
златној јабуци са натписом „Најлепшој“, коју је Ерида, богиња сукоба, ба-
цила међу званице на свадби богиње Тетиде, што је касније изазвало Тројан-
ски рат (Шипка, 2007: 11–12).

г) Поједини фраземи нашег корпуса упућују на човекову немогућност да 
добије оно што жели, јер му је то забрањено или недоступно:

 – Недозвољен предмет жеље
фр. fruit défendu / ит. frutto proibito / ср. забрањено воће
фр. – / ит. – / ср. забрањена јабука

Занимљиво је да је компонента фразема сва три језика хипероним воће, 
а да у српском језику проналазимо и лексему јабука, која представља симбол 
искушења и прародитељског греха (Biderman, 2004: 128). 

 – Недоступна ствар чија се вредност омаловажава
фр. raisins trop verts (hauts) / ит. uva acerba / ср. кисело грожђе

За разлику од фразема fare come la volpe con l’uva, који смо пронашли 
само у италијанском делу корпуса, овај фразем проналазимо у сва три језика. 
Француски фразем је популаризоваo Лафонтен у басни „Le Rеnard et Les 
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Raisins“ (Rey et Chantreau, 2007: 789), док је, према мишљењу Милана Шип-
ке (2007: 191), српски фразем преузет из руског језика, преко Криловљеве 
басне. 

2.4.2. Фраземи који изражавају човеков поглед на време и простор

а) У српском језику пронашли смо фраземе који указују на немогућност 
да се нешто оствари:

 – Неостварљивост
фр. – / ит. – / ср. кад на врби роди грожђе
фр. – / ит. – / ср. чекати крушке на врби�

Занимљиво је да фраземе са сликом рађања грожђа и крушака на врби 
проналазимо само у српском делу корпуса. С обзиром на то да је врба не-
плодно дрво, а према хришћанском веровању, свако дрво ће бити плодно тек 
када наступе рајска времена, што је у далекој будућности,  рађање грожђа 
и крушака на врби симболично означава неостварљивост (Мршевић-Радо-
вић,  2008: 68–69).

б) У нашем корпусу пронашли смо два српска фразема којима се означа-
ва мноштво:

 – Велика количина; изобиље
фр. – / ит. – / ср. као(гњилих)крушака
фр. – / ит. – / ср. пун као шипак

Док је фразем показати коме шипак мотивисан изгледом шипка, који 
подсећа на симболички гест, у фразему пун као шипак, који се најчешће 
односи на место пуно људи, долази до изражаја његов плод пун коштица. 

3.  ЗАКЉУЧАК

Kорпус чини 86 фразема (31 из француског, 28 из италијанског и 27 из 
српског језика) са називима воћа, које смо поделили у четири концептуална 
поља, у оквиру којих смо им придружили одговарајуће дескрипторе, који 
их прецизније описују.

У овом истраживању обухватили смо укупно 14 лексема којима се озна-
чава воће. Хипероним воће (фр. fruit / ит. frutta (frutto)) појављује се у сва 
три језика, као и лексеме: фр. citron / ит. limone / ср. лимун; фр. fraise / ит. 
fragola / ср. јагода; фр. marron / ит. castagna/ ср. кестен; фр. noix / ит. noce / 
ср. орах ; фр. pomme/ ит. mela (pomo) / ср.  јабука; фр. poire / ит. pera / ср. 
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крушка; фр. raisin / ит. uva / ср. грожђе. Компоненте банана (фр. banana / ит. 
banana), смоква (фр. figue / ит. fico) и трешња (фр. cerise / ит. ciliegia) јављају 
се само у француском и италијанском делу корпуса, док се лексеме шљива 
(фр. prune / ит. prugna); дуња (фр. coing / ит. mela cotogna) и нараџа (фр. orange 
/ ит. arancia) појављују само у француским фраземима.

Премда се фраземи три језика групишу око истих концептуалних поља, 
највише фразема из француског језика придружили смо концептуалном 
пољу „Човеков физички живот“, италијанских фразема концептуалном пољу 
„Човеков однос према свету који га окружује“, док смо највећи број фразема 
српског језика сврстали у концептуално поље „Предмети и апстрактни 
појмови“. 

У сва три језика, воће мотивише формирање позадинске слике фразема 
и учествује у изградњи фразеолошког значења изгледом (обликом, бојом 
(нпр. rouge comme une cerise...), као и својим карактеристикама (чврстином, 
укусом, могућношћу цеђења... (нпр. тврд орах, spremere qualcuno come un 
limone...) и симболиком (нпр. забрањена јабука...). Поред тога, поједини фра-
земи су засновани на некадашњим веровањима (нпр. пасти с крушке...), 
обичајима (нпр. entre la poire et le fromage...), гестовима (нпр. показати коме 
шипак...) или су пореклом из Библије, митологије и басни (нпр. frutto proibito, 
pomme de discorde, вадити кестење из ватре...). Међутим, објашњења о порек-
лу појединих фразема (нпр. pour des prunes, tomber dans les pommes) често се 
заснивају на непровереним претпоставкама, а мотивација фразема понекад 
може бити нејасна због преплитања више утицаја и извора.

Највише фразема које смо сврстали у концептуална поља „Човеков пси-
хички живот“ и „Човеков однос према свету који га окружује“ мотивисано 
је карактеристикама и изгледом воћа и најчешће упућују на човекове нега-
тивне карактерне и интелектуалне особине и стања, као и на човеков лош 
однос према другим људима. Највећи број фразема у концептуалном пољу 
„Човеков физички живот“ мотивисан је бојом и обликом воћа, док је најви-
ше фразема концептуалног поља „Предмети и апстрактни појмови“ моти-
висано симболиком коју воће има у митологији, Библији и народним веро-
вањима.

Анализа је показала да већина фразема који као компоненту садрже на-
зиве воћа има негативну конотацију (нпр. presser quelqu’un comme un citron, non 
valere un fico secco, показати коме шипак...).

Само седам фразема су лексички и семантички еквиваленти у сва три 
посматрана језика (фр. presser quelqu’un comme un citron (presser le citron) / 
ит. spremere qualcuno come un limone / ср. исцедити некога као лимун; фр. 
tirer les marrons du feu / ит. cavar le castagne dal fuoco / ср. вадити кестење 
из ватре; фр. jaune comme un citron (фам.) / ит. giallo come un limone / ср. 
жут као лимун; фр. être rouge comme une pomme / ит. essere (bianco) e rosso 
come una mela / ср. бити црвен као јабука; фр. pomme de discorde / ит. pomo 
della discordia / ср. јабука раздора; фр. fruit défendu / ит. frutto proibito / ср. 
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забрањено воће; фр. raisins trop verts (hauts) / ит. uva acerba / ср. кисело 
грожђе). Толикo ретка подударност у начину фразеолошког изражавања је 
последица специфичности националних култура.

С друге стране, семантичке истоветности фразема и подударности у 
концептуалним пољима око којих се групишу, произилазе из заједничких 
особина европске културе, као и из универзалног људског поимања ствар-
ности.
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НОМИНАЛИЗАЦИОНИ ПРОЦЕСИ КАО МАРКЕРИ 
БИРОКРАТИЗАЦИЈЕ ЈЕЗИКА НА ПРИМЕРУ СТАТУТÂ 

ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИСТИТУЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА2

The focus of the paper is the language of statutes of higher education institutions established 
by the Republic of Serbia, within the legal language of administration. The goal is to examine 
the nominalization processes which mark the language as bureaucratic. The main task here 
is to investigate into nominalization processes, such as decomposition and explicit 
categorisation, that are a part of context-dependent characteristics of these texts. Therefore, 
our approach to the analysis is structural-syntactic and functional-stylistic. Our hypothesis 
is that these texts exhibit high level of patternization in terms of nominalization as means of 
text construction, leading to language bureaucratization. The research conducted points to a 
great number of nominalizeed expressions – verbal, nominal, adjectival and adverbial, which 
are, at the same time, markers of administrative style – hence should not be always judged 
negatively, but rather as a characteristic of the specialized language in question. 

Key words: administrative style, legal language, statutes, nominalization, decomposition, 
context, language of bureaucracy

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У овом раду испитујемо номинализационе процесе на примерима ексцер-
пираним из административног стила, односно подстила који се назива за-
конодавно-правни (Тошовић, 2002: 68) и то на текстовима Статутâ високо-
образовних институција чији је оснивач Република Србија (у питању су 
статути Универзитетâ у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу).3 

Синтаксичке конструкције карактеристичне за овај функционални стил 
омогућавају разноврсне манипулације информацијама, као што је избегавање 
вршиоца радње, ограничавање права прималаца текста (Klikovac, 2008), 

1 manojlovic.nina@gmail.com. 
2 Рад је својим делом урађен у оквиру пројекта 178014: Динамика структура савременог српског 

језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
3 У корпусу је забележено преко 80 различитих израза који представљају продукте номинализације.
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изазивајући при томе, у зависности од контекста, економичност, еуфемис-
тичност, шаблонизацију и сл. Циљ овог рада јесте да се испитају номина-
лизациони процеси који маркирају језик ових докумената као бирократски. 
Главни задатак јесте испитати номинализационе процесе, попут декомпо-
новања и експлицитне категоризације (Radovanović, 2004; Радовановић 2006; 
Klikovac, 2008; Ивић, 1988), који учествују у изградњи контекстом условље-
них карактеристика ових текстова. Грађи приступамо структурно-синтак-
сички, како бисмо показали који типови номинализационих процеса карак-
теришу ове текстове, а потом ћемо дати и мањи осврт на њихову функцио-
нално-стилску употребу у тексту, која је обично условљена контекстом.

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОДЛИКА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНОГ 
ФУНКЦИОНАЛНОГ СТИЛА

Да административни стил одликује номинални стил и велико присуство 
номинализационих структура, познато је у фунцкионалностилистичкој 
литератури4 (Тошовић, 2002; Симић и Јовановић, 2002; Klikovac, 2008; Silić, 
2006). Тежња ка безличности и општости у изражавању довела је и до пре-
комерне номинализације (Radovanović, 2004: 177). Они који се баве линг-
вистичким аспектом административног стила наводе да су за недовољну 
јасност одговорне синтагме састављене из мноштва зависних чланова (Лу-
ковић, 1994; Јелић, 1986). Тошовић (2002: 370) посебно упозорава на наго-
милавање облика генитива у оквиру именичких синтагми и предлошко-
падежних конструкција, што, према његовом мишљењу, доприноси нера-
зумљивости текста правних аката. Нагомилавање именица у синтагмама 
може се повезати са утицајем немачког језика, који је именичке природе 
(Јелић, 1986: 117). Према Јелићу (1986), у језику који је глаголског карактера, 
какав је српски, овакво неконтролисано низање именица представља главни 
узрок неразумљивости нормативних текстова. Ми ћемо овде показати који 
све типови номинализације често утичу на неразумљивост ових текстова, 
због чега се ови текстови сврставају у тзв. ʼбирократски језик ,̓ а њихов је-
зички систем због свеобухватног номиналног стила одудара у већини од 
норме коју имплицира стандардни језик.

3. НОМИНАЛИЗАЦИOНИ ПРОЦЕСИ У ЈЕЗИКУ СТАТУТÂ

3.1. Синтагме са девербативним именицама

Процесом номинализације настале су све именичке синтагме са девер-
бативном и деадјективном именицом (Ковачевић, 1992: 13). Процеси номи-

4 Номиналан стил у законодавно-правном функционалном стилу предмет је не само синтаксичке и 
семантичке анализе, већ и прагматичке, као и когнитивнолингвистичке и социолингвистичке 
(Radovanović, 2004: 204).
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нализације представљају, заправо, честу употребу девербативних и деадјек-
тивних именица, као и предлога уместо падежа (Radovanović, 2004: 205). 
Глаголске именице често5 се могу наћи у синтагмама у језику администра-
тивних текстова, у овом случају статута: 

установљавање и извођење универзитетских студија (СУБГ, Члан 1); 
располагање финансијским средствима (СУБГ, Члан 10); тајним гла-
сањем; заокруживањем редног броја (СУКГ, Члан 74); остваривање 
права (СУКГ, Члан 61.); доношење статута, одлучивање о прихватању 
пројекта (СУКГ, Члан 7); извођење појединих облика студија (СУКГ, 
Члан 35); усвајање студијских програма (СУКГ, Члан 36); стицање 
заједничке дипломе (СУКГ, Члан 40); продужење рока за одбрану ди-
сертације (СУКГ, Члан 49);  поступак предлагања кандидата (СУКГ, 
Члан 75); ступање на дужност (СУКГ, Члан 79); координирање ак-
тивности и учествовање у раду стручних органа Универзитета 
(СУКГ, Члан 91); представљање и заступања Универзитета (СУНИ, 
Члан 20); Ступање на дужност новоизабраног ректора и проректо-
ра (СУНИ, Члан 31); Именовање вршиоца дужности ректора (СУНИ, 
Члан 32); самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења 
(СУНИ, Члан 94); располагање финансијским средствима (СУНС, 
Члан 11); додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра 
изузетних вредности (СУНС, Члан 38).

Појава оволиког броја глаголских именица представља тенденцију да се 
глаголи у личном глаголском облику ретко користе јер, као што смо истакли, 
у језику законодавно-правног стила тежи се анонимности и безличности 
при састављању правних докумената, а избегавањем употребе глагола може 
се избећи и именовање вршиоца радње. 

У оквиру синтагме, клауза може бити д̓еградирана̓  (Бугарски, 2003: 182) 
и вршити функцију атрибута. Тако имамо кондензовану синтагму Одлука 
Сената Универзитета о избору у звање је коначна (СУГК, Члан 131), која 
се  у законодавно-правном стилу далеко чешће среће него синтагма Одлука 
коју је донео Сенат Универзитета, где клауза коју је донео Сенат Универ-
зитета ближе одређује синтаксему Одлука. Синтагма Одлука Сената 
Универзитета настала је елидирањем исходишне вербалне структуре (ре-
ченице са атрибутском функцијом), те њени конституенти, који су били 
раздвојени глаголом, сада стоје један до другог (Ковачевић, 1992: 11). У 
наведеном примеру постигнута је економичност у изражавању избегавањем 
употребе клаузе. Међутим, у текстовима статута неретко се дешава да се 
именице даље нижу, опет како би се постигла економичност, институцио-

5 Није необично чак наићи и на негиране глаголске именице: неуписивања школске године (СУКГ, 
Члан 151); непоштовање етичких начела (СУНИ, Члан 51); о случајевима непридржавања Статута 
од стране органа Универзитета (СУБГ, Члан 54); непоштовања финансијског плана (СУБГ, Члан 
55).
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нализација, еуфемизација итд. или, пак, безличност и анонимност,  што 
доводи до неразумљивости датог текста. 

Поред примера као што је доношење одлуке – где је именица одлучивање, 
која представља девербативну именицу, даље декомпонована – можемо наћи 
мноштво других примера који представљају двоструко номинализоване 
исказе (Radovanović, 2004: 210): 

обављање (свих) изборних радњи (СУКГ, Члан 72) (према бирање); 
утврђивање предлога за избор ректора (СУКГ, Члан 74) (према пред-
лагање); подношење жалбе (према жаљење – СУКГ, Члан 138); Покре-
тање поступка избора ректора (СУНИ, Члан 21); обављање изборних 
радњи (СУНИ, Члан 21); утврђивање предлога за избор ректора 
(СУНИ, Члан 26); подношење жалбе на утврђени редослед (СУБГ, 
Члан 80).

У овим примерима налазимо глаголску именицу (на пример предлагање) 
која је даље декомпонована употребом друге именице (утврђивање), која 
по правилу има апстрактније значење, чиме је синтагма добила општије и 
неодређеније значење.6 Овакве декомпоноване именице могу се даље вези-
вати за друге именице које ближе објашњавају, што доводи до већ помену-
тог гомилања именица, врло често у генитиву, што илуструјемо следећим 
примерима:

Покретање поступка избора ректора (СУБГ, Члан 28); покретање 
поступка оцене испуњености услова (СУБГ, Члан 15); одобравање 
мировања права (СУНИ, Члан 96); стицање дипломе одговарајућег 
нивоа и врсте студија (СУНИ, Члан 98); компоненте јединственог 
процеса високог образовања (СУКГ, Члан 2); предлог броја студената 
(СУКГ, Члан 18); начин извођења студија (СУКГ, Члан 35); промена 
плана извођења наставе (СУКГ, Члан 38); право подношења пригово-
ра (члан 131); мандат чланова Савета Универзитета (СУКГ, Члан 
64); престанку мандата чланова Савета (СУКГ, Члан 67); покретање 
поступка избора ректора (СУКГ, Члан 72); поступак поништавања 
научног назива доктора наука (СУКГ, Члан 55); већином гласова укуп-
ног броја чланова (СУКГ, Члан 108); са назнаком звања другог степена 
дипломских академских студија (СУКГ, Члан 152). 

6 Постоје примери (Манојловић, 2013) који заиста илуструју ситуацију када разумевање може бити 
отежано, посебно када се споје апстрактне именице карактеристичне за процес експлицитне 
категоризације и висок проценат номинализованих исказа: праћење реализације извршења (шта 
је реализација извршења?) студијских програма и центрима Универзитета (СУКГ, Члан 91).



183НОМИНАЛИЗАЦИОНИ ПРОЦЕСИ КАО МАРКЕРИ БИРОКРАТИЗАЦИЈЕ...

3.2. Декомпоновање глагола

У нашој лингвистичкој литератури, номинализациони процеси често се 
везују за појаву декомпоновањa предиката/глагола, односно често се у кон-
тексту номинализације говори о декомпоновању глагола. У литератури је 
добро познато и проучено који све лингвистички и нелингвистички факто-
ри утичу да се одређена глаголска лексема декомпонује.7 Наиме, у језику 
статутâ чешће се каже да одређено тело или орган доноси одлуку него да 
одлучује, јер ова појава за последицу има високу фреквентност употребе 
именичке синтагме доношење одлуке (Манојловић 2013: 240). Настанак 
оваквих декомпонованих глагола последица је номинализационих процесâ 
у језику. Код оваквих јединица долази до двоструког деривационог процеса: 
екстракције вербалног дела у виду копуле или различитих семикопулатив-
них глагола и номинализације семантичког дела у виду девербативне име-
нице (Радовановић, 1977; Radovanović, 2004). У текстовима законодавно-
правног подстила најчешчће се јављају глаголи типа донети, вршити, из-
вршити и сл. глаголи, у функцији семикопулативних глагола, који означавају 
вербални део декомпоноване јединице, често уз именице које упућују на 
неки званични документ или одредбу (одлука, избор, пропис, решење, на-
редба итд.). 

Савет на истој седници на којој је донео одлуку о покретању поступка 
за избор Ректора (СУНИ, Члан 21); посебно оправданим случајевима 
наставно-научно веће факултета може донети одлуку о промени 
плана извођења наставе и током школске године. (СУНИ, Члан 99); 
врши промоције доктора наука и почасних доктора (СУНИ, Члан 22); 
Утврђивање предлога за ректора врши се тајним гласањем (СУНИ, 
Члан 26); врши надзор над студентским вредновањем квалитета сту-
дија (СУНИ, Члан 66); Избор чланова студентског парламента фа-
култета врши се непосредно, тајним гласањем, на факултетима. 
(СУНИ, Члан 76); да донесе одлуку о избору у звање наставника, у 
којем случају је таква одлука коначна. (СУНС, Члан 139); орган факул-

7 М. Ивић (1988) је дала узроке настанка: (1) непостојеће глаголско име за идентификацију одређене 
радње; (2) непостојећа истокоренска глаголска лексема, али именица у односу на њу реализује 
другачије значење; (3) институционални карактер; (4) непожељно именовање; (5) имперсонализација; 
(6) плурализација радње; (7) конкретизација у смислу начина вршења радње, квантификативне 
модификације или експресивно-емотивне и стилске маркираности; (8) неутралност глагола у 
односу на категорију имперфективности/перфективности: двовидски карактер или непостојање 
видског парњака; (9) повишена могућност детерминације; (10) избегавање двосмислености; (11) 
образовање активне/пасивне конструкције.

 Након многих својих истраживања и проучавања других аутора, М. Радовановић (2006: 222–223) 
даје суму најбитнијих узрока за овакав настанак: несинонимичност, апстрактност, стилска 
обележеност, институционализованост, непостојање одговарајућег глагола, неутралисање обавезне 
транзитивности, отклањање двовидности, с̓ликовитост ,̓ лакше увођење фазе, ʼплурализацијаʼ 
предикације, еуфемизација, специфичности детерминације глагола, семантичка (лексичка) 
ʼпасивизацијаʼ и др.
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тета који је донео одлуку о избору у звање сарадника доноси одлуку 
о забрани обављања послова сарадника. (СУНС, Члан 147); када се не 
изврши избор у звање наставника по расписаном конкурсу. (СУНС, 
Члан 153); Универзитет врши јавна овлашћења у складу са законом 
(СУНС, Члан 20); и врши пласирање нових знања и технологија (СУНС, 
Члан 44); Уколико веће факултета у року од 30 дана од дана доста-
вљања извештаја не донесе одлуку из става 1. овог члана, надлежно 
(СУКГ, Члан 129); Између различитих студијских програма може се 
вршити преношење ЕСПБ бодова. (СУКГ, Члан 41); који су по први 
пут уписали годину у школској години у којој се избор врши (СУКГ, 
Члан 63); Званично тумачење појединих одредаба Статута и других 
општих аката Универзитета врши орган Универзитета (СУБГ, Члан 
154).

Може се приметити да неке од ових јединица нису сводиве на једно-
лексемску јединицу. Ово су пре перифрастичке јединице неголи декомпо-
новани предикати (Тополињска, 1982). Наиме, прави декомпоновани глаго-
ли нужно имплицирају постојање једнолексемског глагола из којег се дери-
вира декомпоновани, који је његова функционална варијанта, без разлике у 
значењу. С друге стране, перифрастички израз изискује значење двоелемент-
не глаголско-именске конструкције дескриптивног карактера, јер глагол на 
одређени начин модификује дати израз, уносећи у њега различите семан-
тичке компоненте (Тополињска, 1982; Мршевић Радовић, 1987; Тодоровић, 
2012), односно долази до лексикализације. Ако се претпостави да је у при-
меру вршити избор ʼизборʼ важни акт, именица више није само номинали-
зовани семантички део глагола донети.8

3.3. Декомпоновање именица

Декомпонивање није резервисано само за категорију глагола, већ долази 
и до декомпоновања именица, придева и прилога (Radovanović, 2004: 208). 
Кликовац (2008) декомпоновање именица назива и ʼексплицитном 
категоризацијомʼ – екстракцијом општег својства који декомпонована име-
ница денотира. Кликовац (2008: 37) уочава да се код именица „iz jednog 
imeničkog pojma izvodi njemu nadređen (viši) pojam i imenuje imenicom, a 
prvobitna imenica postaje njena odredba“. Радовановић (2004: 210) допуњује да 
се и код експлицитне категоризације именица дешава извесна екстракција 
некаквог вишег, општијег, инхерентног својства појма. На пример, именицом 
обавезе може се заменити читав низ различитих радњи које се не морају 
поименце навести: Студент је дужан да испуњава наставне и предиспит-

8 Глаголи типа донети везују се и за друге именице, уз које сада само привидно може деловати да 
се ради о декомпоновању (што може нагнати поједине тумаче и да негативно оцене статус оваквих 
конструкција): нпр. орган који је тај акт донео (СУКГ, Члан 81).
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не обавезе (СУКГ, Члан 141). Обавезе, које су предмет овог члана, могу бити 
присуствовање настави, полагање колоквијума, предавање радова и др. 
Такође, погледајмо и овај пример: Члану Савета Универзитета може прес-
тати мандат и пре истека мандатног периода] наступањем околности 
које онемогућују чланство у Савету (престанак радног односа на Универзи-
тетау, престанак својства студента Универзитета, избор за члана Сена-
та Универзитета и сл.) (СУКГ, Члан 67).  Наведене околности које могу 
наступити (можемо да приметимо и да апстрактна именица која је упо-
требљена уместо глагола додаје још један ниво категоризације вишег реда) 
јесу разнолике по својој природи. Неке од околности су наведене у загради, 
али употреба именице околности оставља огроман скуп ситуација неизре-
чен, а подразумеван. Наводимо примере сличне претходном:

није дозвољено организовање или деловање политичких странака, 
нити одржавање скупова или на други начин деловање који имају у 
основи политичке или страначке циљеве /  није дозвољено ни верско 
организовање или деловање. (СУБГ, Члан 9); обављање свих изборних 
радњи у поступку избора ректора (СУБГ, Члан 28); није дозвољено 
организовање или деловање политичких странака / верско организо-
вање или деловање (СУНИ, Члан 12); планирање политике запошља-
вања и ангажовања наставника и сарадника (СУНИ, Члан 14);  извр-
шавање финансијског плана Универзитета (СУНИ, Члан 20); предла-
же мере за отклањање уочених слабости (СУНИ, Члан 48); пружање 
услуга заинтересованим предузећима и службама (СУНИ, Члан 65); 
Координирање складног развоја (СУНИ, Члан 73); Координирање ак-
тивности набавке (СУНИ, Члан 73); Ради обављања делатности и 
стручних послова из своје надлежности (СУБГ, Члан 19); способност 
обављања ректорске функције (Члан 33); организовање других облика 
деловања (СУНС, Члан 13); активности у вези са пословањем и оста-
лим управљањем (СУНС, Члан 17); стварање материјалних услова за 
рад и развој Универзитета (СУНС, Члан 20); обављање иновационе 
делатности (СУНС, Члан 23); решавање стамбених потреба (СУНС, 
Члан 33); давање услуга и експертиза (СУНС, Члан 42).

Дакле, некада се прибегава експлицитној категоризацији како би се из-
бегло прецизно навођење појмова нижег реда и оставило места тумачењу 
подразумеваног опсега употребљеног израза, а некада постоји и слаба раз-
лика у значењу, као што видимо у следећим примерима преузетим из Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу: 

мандатни период (наспрам мандат )/ средства за обављање своје 
делатности (наспрам новац)/ услуге припреме за штампу (иако при-
према за штампу спада у услуге, у административном стилу се то 
наглашава)/ наставни процес (наспрам настава)/ радни процес (на-
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спрам рад.)/ спортске, забавне и рекреативне активности  (наспрам 
спорт, забава и рекреација) и сл.

С друге стране, употребом општије именице често се може постићи 
економичност у изражавању, јер није потребно наводити све појмове нижег 
реда који су таквим изразом обухваћени: средства јавног информисања 
(наспрам набрајања – радио, телевизија, дневна и недељна штампа итд.) 
(СУКГ, Члан 98); стварање материјалних услова за рад (реч је о набављању 
средстава – новчаних итд.) (СУКГ, Члан 18) итд. 

3.4. Декомпоновање придева и прилога

Код декомпоновања придевских лексема, лексема која се декомпонује 
не мења своју придевску функцију, већ се то инхерентно својство квалите-
та исказује експлицитном именичком лексемом (Radovanović, 2004: 212). 
Најчешће употребљена јесте конструкција од+значаја, замењајући придев 
значајан, али није необично да се овакав процес одигра и са другим9 име-
ницама.

питања од значаја за обављање делатности и рад у складу са законом 
уместо значајна за (СУНИ, Члан 53); обављање делатности и друга 
питања од значаја за рад института из става 1. овог члана (СУНС, 
Члан 37); друга питања од значаја за извођење студијског програма 
(СУКГ, Члан 39) итд.

Код процеса декомпоновања прилога долази до екстракције општег 
својства, при чему прилошка лексема (која се декомпонује) губи статус 
прилога и постаје придев (опет уз именицу у одговарајућем падежу, која је, 
по правилу, апстрактна). Овде наводимо начинске прилошке изразе у форми 
на + Х начин:

Број ЕСПБ бодова остварен на овај начин (СУНИ, Члан 82); може се 
изразити и на ненумерички начин (СУНИ, Члан 101); који на тај начин 
може да студира (СУНС, Члан 99); да на одговарајући начин инфор-
мишу студенте (СУНС, Члан 103); као и на који начин ће вредновати 
узете критеријуме  (СУНС, Члан 113); који се организује на најефек-
тивнији и најефикаснији начин (СУНС, Члан 176); може се изразити 
и на ненумерички начин (СУБГ, Члан 95); Универзитет о свом раду 
информише студенте, запослене и јавност путем: огласне табле 
Универзитета, сајта Универзитета, посебних издања, конференција 
за новинаре, издавања посебних саопштења, као и на други одгова-

9 Примера ради, у члану 25 Статута Универзитета у Крагујевцу стоји да је печат-суви жиг округлог 
облика (наспрам придева округли). Разноврснија подела декомпоновања придева уочава се у 
публицистичком стилу (Тодоровић, 2012).
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рајући начин. (СУКГ, Члан 154); На Универзитету и високошколским 
јединицама у његовом саставу није дозвољено организовање или дело-
вање политичких странака, нити одржавање скупова или на други 
начин деловање који имају у основи политичке или страначке циљеве. 
(СУБГ, Члан 9).

Шаблонизација примењена у употреби оваквих конструкција очигледна 
је ако се компарирају сва четири статута овде испитивана. Наиме, ако узми-
мо као пример члан 125б став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
гласи: „Сенат доноси акт којим утврђује политику запошљавања и ангажо-
вања наставника и сарадника на Универзитету и на факултетима у његовом 
саставу, полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалите-
тан, рационалан и ефикасан начин.“ – видимо да је уместо прилога квали-
тетно, рационално и ефикасно употребљена предлошко-падежна конструк-
ција на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, која садржи апстракту 
именицу начин и где је прилошка лексема декомпонована и има статус при-
дева. Међутим, и други статути показују готово исти или сличан реченични 
склоп са употребљеним декомпонованим прилозима:

Универзитет планира политику запошљавања, полазећи од потребе 
да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефи-
касан начин. (СУНИ, Члан 140);
Универзитет доноси акт којим утврђује политику планирања запо-
шљавања и ангажовања наставника и сарадника полазећи од потре-
бе да се наставни процес на Универзитету и високошколској једини-
ци организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, као и од 
начина обезбеђивања средстава за рад Универзитета и високошколс-
ке јединице. (СУНС, Члан 134);
Сенат доноси акт којим утврђује планирање политике запошљавања 
и ангажовања наставника и сарадника на Универзитету и у високош-
колским јединицама у његовом саставу, полазећи од потребе да се 
наставни процес на Универзитету организује на квалитетан, раци-
оналан и ефикасан начин. (СУБГ, Члан 113);
Универзитет, односно факултет расписује конкурс за заснивање 
радног односа и избор у звање наставника и сарадника по потреби, 
водећи рачуна да се наставни процес организује на квалитетан, ра-
ционалан и ефикасан начин. (СУБГ, Члан 123).

4. ЗАКЉУЧАК: НОМИНАЛИЗАЦИЈА КАО МАРКЕР 
БИРОКРАТИЗАЦИЈЕ

Номинализациони процеси не одликују само административни стил и 
његове подстилове, а ни само српски језик, већ се све чешће срећу и у другим 
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регистрима стандардног српског језика (нпр. научном и публицистичком), 
али и у другим језицима (попут немачког и енглеског, под чијим утицајем 
се вероватно у нашем језику ови процеси и дешавају, али и у многим другим 
модерним језицима). Онај који се користи номиналним стилом тежи да у 
свом изражавању буде неодређен, безличан, уопштен и тежак за разумевање 
(Klikovac, 2008: 22). Према речима Душке Кликовац (2008: 66), бирократски 
језик прећуткује учеснике одређених ситуација, кад и како то одговара 
онима који се њиме служе, а то се најбоље постиже номинализацијом и 
употребом безличних конструкција. Радовановић (2006: 214) разлоге нала-
зи у е̓вропеизацијиʼ језика, односно ʼкултурама и когнитивним стиловима 
у контактуʼ (насупрот термину ј̓езици у контактуʼ). Оно што можемо истаћи 
јесте да језик законодавно-правног регистра и административног стила 
уопште има особености у виду номиналности стила,  које су се развијале 
временом и под утицајем разних лингвистичких и нелингвистичких факто-
ра. Осим тога, језик административног регистра развијао се у смеру који 
одговара циљевима и намени правних докумената, те није необично што га 
одликује безличност у обраћању и концизност у изражавању (Манојловић, 
2013).

Посматрајући тренутно стање у законодавно-правном функционалном 
стилу, не може се очекивати скори крај доминације именица над глаголима, 
пре свега из разлога што су анонимност, апстрактност, економичност и 
имперсонализованост главне карактеристике овог стила (Radovanović, 2004: 
206). Ми сматрамо да је овакво стање у административном стилу оправда-
но из разлога што доводи до извесне институционализације језика (односно, 
бирократизације, али у једном другом смислу). Иако долази до стварања 
бирократизације језика, мора се скренути пажња да је тај језик, тзв. ј̓език 
струке ,̓ у овом случају административни, стога, очекивано је да се он на 
друкчији начин конфигурише него стандардни српски језик у целини.  Ис-
тичемо да су разлози номинализације, као и употребе других ʼфазиʼ (енг. 
fuzzy) лингвистичких средстава, неопходни из прагматичких разлога (енг. 
relevance theoretic perspective), али је то тема за неки други рад. На крају, 
номинализациони процеси остају као језички маркери овога стила, или, ако 
баш хоћемо, тог тзв. бирократског језика, а не само језичке јединице у упо-
треби. Маркирајући ове микродискурсе, они постају прави импулси са 
сврсисходном ефицијентношћу, за разлику од неких других регистара (нпр. 
публицистичког), где имају карактер псеудоинституционализованости. 
Номинализовани изрази специјализирани су за оне радње које спроводе 
званичне институције, то јесу функционално-стилске варијанте које доносе 
специцифична значења у односу на основне изразе. Увек се треба сетити да 
институција врши избор, али појединац у неформалној комуникацији бира. 
Настале због потреба струке, али и уз тенденцију да прелазе у друге дис-
курсе и регистре, ови процеси  осликавају једну општу тенденцију, пока-
зујући на глобалном нивоу висок степен продуктивности.
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PREVODOSLOVNI IN FUNKCIJSKI VIDIK BESEDE PA V 
SLOVENSKIH POGOVORIH IN DRAMATIKI 18. IN 19. 

STOLETJA2

This paper presents the functions of the word pa, a very common polyfunctional word in 
all historical periods of (Standard) Slovene, and its German translational equivalences in 
conversations (Šmigoc, 1812, Primic, 1813, Kušovic, 1813, Murko, 1843), written in Slovene 
and German, and in Linhart's comedy Županova Micka (1790), the translation of Richter's Die 
Feldmühle (1777).  Pa is used in all these (Slovene) texts either as a cohesive particle, expressing 
contrast or addition or as a copulative or adversative coordinating conjunction. German 
translational equivalents of pa in all these texts are aber, und, denn, allein and ja. Pa can also 
be used without its German translation equivalent, which happens rarely in the conversations 
and often in the comedy. This is because the Slovene and German texts of the conversations 
are mostly identical in a sense of structure and proposition, whereas the two versions of the 
comedy aren't. 

Keywords: Linhart, conversations, 18th and 19th centuries, functional words

UVOD

Prispevek bo kot nadaljevanje in dopolnitev raziskav o rabi besed pa in te pri 
Petru Dajnku in v slovenskogoriškem narečju (Agrež, 2014a) ter o členkih v slo-
venskih pogovorih in dramatiki (Agrež, 2014b) funkcijsko in primerjalno z nem-
ščino obravnaval besedo pa. Gre za eno izmed najpogostejših in najkompleksnej-
ših večfunkcijskih besed v vseh obdobjih zgodovine slovenskega (knjižnega) 
jezika (Agrež, 2014a: 34). V grobem pa nadnarečno oz. nadvariantno in nadča-
sovno nastopa kot veznik ali členek in izraža nasprotje, dodajanje ali sklep, v 
panonskem narečnem prostoru se pojavi tudi v prvotnem praslovanskem časovnem 
pomenu ʽspetʼ (ibid.). Kot izrazito večfunkcijska beseda ima v nemščini več 
možnih prevodnih ustreznic, npr. aber, und, denn (Petrič, 2005).

Kot gradivo bodo služili pogovori, ki imajo poleg slovenskega tudi nemško 
besedilo (Šmigoc, 1812; Primic, 1813, Murko, 1843) (Zemljarič Miklavčič, 2001, 
Orel, 2004: 409, Agrež, 2014b). V prispevek je vključen še krajši pogovor iz abe-

1 agrez.maruska@gmail.com
2 Problem avtorica prispevka raziskuje v okviru doktorskega študija slovenistike pod mentorstvom prof. 

dr. Irene Orel in somentorstvom doc. dr. Mojce Smolej.
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cednika ABC bukve, ki ga je za celjski okraj leta 1813 priredil učitelj Mihael 
Kušovic z namenom, da bi se slovenski učenci s pomočjo maternega jezika dob-
ro naučili nemščine in tako bolj uspešno nadaljevali šolanje (Andoljšek, 1986: 
152–153). Od dramatike bo obravnavana Linhartova komedija Županova Micka 
(1790), prvo posvetno dramsko besedilo v slovenščini. Zanj so polemike, ali je 
prevod ali priredba Richterjeve komedije Die Feldmühle (1777) ( Šrimpf, 2012). 
V prispevku bo upoštevano kot prevod, saj snovna in duhovna vsebina ter notran-
ja struktura predloge niso bistveno spremenjene (Gspan, 1940: 85).

OBRAVNAVA GRADIVA

Metode dela

Izpisane bodo izrazne variante in število pojavitev besede pa. Navedene bodo 
tudi njene nemške ustreznice, ki jim bodo poleg števila pojavitev v posameznem 
besedilu dopisani slovarji, ki jih navajajo. Sledila bo funkcijska in prevodoslovna 
analiza.

Izbrana beseda bo v danem besedilnem okolju določena kot členek ali veznik.3 
Mesta njenih pojavitev bodo skladenjsko in pomensko primerjana z ustreznimi 
mesti v nemških besedilih. Pozornost bo usmerjena tudi na morebitne zvrstno, 
pokrajinsko in časovno pogojene razlike v rabi med posameznimi besedili ter na 
podobnosti in razlike v rabi z že obravnavanimi deli Petra Dajnka.

2.2 Izrazna podoba, število pojavitev in nemške prevodne ustreznice

Največ pojavitev (55) ima Županova Micka kot najdaljše besedilo. Sledijo 
Primčevi (34), Šmigočevi (17) in Murkovi (7) pogovori in nazadnje Kušovičev 
pogovor kot najkrajše besedilo (6). Šmigočevi in Murkovi pogovori so vsebinsko 
zelo podobni, večkrat celo enaki. Več kot dvakrat višja frekvenca pri Šmigocu je 
posledica podajanja posamezne propozicije v 2 do 3 izraznih variantah.4

Varianta pak se dosledno pojavi pri Linhartu in pri Primcu na 4 mestih. Sicer 
je v gradivu rabljen pa. Takšno stanje potrjuje tezo, da je bil do vključno 18. stoletja 
pogostejši etimološki pak, medtem ko je v 19. stoletju začel prevladovati knjižni 
pa (Agrež, 2014a: 34).

Najpogostejši nemški ustreznici za pa sta aber (Linhart 6 mest,5 Šmigoc 4, 
Primic 15; Kušovic 1, Murko 3) in und (Linhart 6, Šmigoc 7, Primic 4; Murko 1), 
ki sta prisotni tudi v večini navedenih slovarjev.6 Razmeroma pogosta ustreznica 
je tudi denn (Šmigoc 3, Primic 8; Kušovic 1), ki se pojavlja tudi v 3 izdajah Jane-
žičevega (1851, 1874, 1889) in v Pleteršnikovem slovarju. Na posamezno besedilo 

3 Utemeljitve za določitev navedenih funkcij bodo podane sproti ob obravnavi zgledov. 
4 V zgledih bo izpisana le ena varianta. 
5 V št. pojavitev so všteti tudi primeri, kjer sta aber in aber doch nemški prevodni ustreznici za pa vendar 

in aber ja za pa saj.
6 Und se ne pojavi edino pri Megiserju (1592, 1744) in Murku (1833b). 
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so vezane ustreznice allein (Šmigoc 4), ki je prisotna v Gutsmanovem, Murkovem 
nemško-slovenskem in v 2 izdajah Janežičevega slovarja (1850, 1889), doch (Lin-
hart 57), ki se pojavi v Murkovem nemško-slovenskem, Janežičevem (1889), Ci-
galetovem in Pleteršnikovem slovarju in ja (Linhart 1), ki je navedena v Cigale-
tovem slovarju.

Funkcijska in prevodoslovna analiza

Pojavita se 2 varianti stave: 1) zapostavljena stava, tj. »stava na neprvem mestu 
v stavku« (Agrež, 2014a: 35), ki v prispevku vedno pomeni stavo za (pogosto 
prvim) stavčnim členom8 (Linhart 31, Šmigoc 7, Primic 28, Kušovic 5, Murko 6) 
in 2) stava na prvem mestu v stavku oz. med povezanima enotama (tj. stavkoma 
oz. povedma) 9 (Linhart 24 mest, Šmigoc 10, Primic 6, Murko1).

Pri Linhartu in Šmigocu sta obe varianti približno enako pogosti, v ostalih 
besedilih pa prevladuje prva. Takšno stanje potrjuje tezo, da je bila do vključno 
19. stoletja zapostavljena stava pa običajnejša (Agrež, 2014a: 35).

Zapostavljena stava

Zapostavljeni pa je vedno členek. Toporišič (2000) pa v primerih tipa Janez 
prekopava prazno gredo, Marija pa na drugi seje endivjo v slovenski slovnici 
določi kot priredni veznik (Agrež, 2014: 35–36). Tomo Korošec (2009: 226) pa ga 
določi kot povezovalni členek, kar bo upoštevano tudi v tem prispevku, saj je bolj 
logično, da veznik stoji med povezanimi deli kot znotraj enega izmed njih (ibid.). 
V obravnavanem gradivu stoji na neprvem in nezadnjem mestu v stavku, običajno 
za prvim stavčnim členom. Njegovi najpogostejši nemški ustreznici sta und in 
aber, ki imata vezniško ali členkovno funkcijo.

Prevodna ustreznica und. Nemški und kot prevodna ustreznica členka pa lahko 
v podanih primerih nastopa kot vezalni (1) ali protivni (3) priredni veznik. Pri 
povezovanju med replikami pa nastopa tudi kot povezovalni členek z dodajalnim 
(4) ali protivnim (5) pomenom kljub stavi na prvem mestu, saj »zaradi menjave 
govorca povezovanje med replikami ne more biti opredeljeno kot povezovanje v 
priredne strukture« (Agrež, 2014a: 36).10 Skladno z und ima tudi pa dodajalni (1, 
4) ali protivni (2–3, 5) pomen.

Tulpenheim svojemu spremstvu ukazuje, kam se morajo skriti: Monkof11 naj 
se v ulico in pisar v pšenico.

7 Všteti so tudi primeri, kjer je doch nemška ustreznica za pa saj. 
8 K zapostavljeni stavi sodi tudi stava neposredno za funkcijsko besedo (npr. ker pa, sicer pa), ki je v 

obravnavanem gradivu odsotna.
9 Predvsem pri Linhartu je zaradi rabe končnih ločil in velikih začetnic večkrat težko presoditi, ali gre za 

poved ali stavek. Zato bo delitev na medstavčno in medpovedno povezovanje v prispevku zanemarjena.
10 Razlaga velja tudi za ostale primere, kjer pa ali njegove nemške ustreznice stojijo na prvem mestu in so 

določene kot členki. Gl. tudi (23)–(25).
11 Če bo v Županovi Micki in Feldmühle za obe besedili veljala enaka razlaga, bodo v rabi slovenska imena.
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(1) Bratez, ti ſe tukej doli ſkry, v'te ulize – (k'Glashku) ony pak12 kje v'pſhenizo 
(Linhart, 1790: 14).

Bruder verbirg dich hier im holweg – und Sie Herr Notarius ins Getreid/./
(Richter, 1777: 16).

Šternfeldovka očita svojemu menda snubcu Tulpenheimu, da hodi okrog po 
porokah, medtem ko njo pušča doma.

(2) Ony k'oblubami, inu v'ſvate hodijo; mene pak doma puſtę od dolgiga zhaſsa 
konz vsęti/./ (Linhart, 1790: 34).

Sie gehen zu Verſprechen, und Hochzeiten – und mich laſſen zu Haus vor langer 
Weile ſterben/./ (Richter, 1777: 37).

Valentin je verjel dekli, da Jurija ni bilo doma (čeprav je bil), medtem ko Jurij 
tega ne verjame Valentinu osebno.

(3) J. O ti neſramnik! al te mar ne ſlishim govoriti? // V. Ti, ti ſi neſramnesh. 
Un dan ſem vaſhi dekli verjel, de te nej doma, ker ſi vender bil, ti pa ſhe meni 
ſamimu neverjameſh? (Primic, 1813: 50).

J. Du unverschämter Menſch! Höre ich dich nicht reden?// V. Du, du ſelbſt biſt 
ein unverschämter Mensch. Leßthin glaubte ich eurer Magd, daß du nicht zu Hauſe 
biſt, da du es doch warſt, und du willſt nicht einmahl mir ſelbſt glauben. (ibid.)

V (4) je zadnji dodani element v nizu proti pričakovanjem govorca neresničen 
in najzanimivejši za nadaljevanje dogajanja. V nemškem besedilu je to še bolj 
vidno, saj zgolj slednjega uvaja und, sicer pa je naštevanje brez povezovalcev. Torej 
je pri Linhartu drugi pa prevodna ustreznica omenjenega und, prvi pa njegov 
samovoljni dodatek. Za poroko razporejajo sedeže: pisar naj se usede zgoraj (da 
bo sedel nad zbranimi za svatbo in vodil obred), nadalje Micka k očetu Jaki. 
Tulpenheim pričakuje, da se bo kot ženin usedel k Micki in to tudi izrazi, na kar 
mu Anže pove, da bo na mestu ženina sedel on. Izpisan primer je torej mesto, kjer 
Tulpenheimu začne postajati jasno, da mu ne bo uspelo zapeljati Micke. 

(4) Jak. Goſpod Shribar, ony ſe tukej gori vſędejo – Mizka ti pak k' meni – // 
Tulp. Jeſt pak k' Mizki – Ansh. (ga odrine ) Tukej bom jeſt ſedel/./ (Linhart, 1790: 
28–29).

Jacob. Sie Herr Notarius – Sie ſißen hier oben an /…/ Röschen du ſißt hier 
neben mir – // Tulp. Und ich bey meinem englichen Röschen – will ſich neben ihr 
ſeßen // Hanns. Schiebt ihn weg. Hier ſiß ich/./ (Richter, 1777: 31–32).

Ura prvega govorca kaže četrtino (15 minut) več, medtem ko ura drugega 
govorca kaže pol ure manj kot v resnici. 

12 Polkrepki tisk v podanih zgledih je delo avtorice prispevka.
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(5) Ne goſpod, ona sa en ſhtertnjak pre sgodaj gre. // Moja pa sa pol vure pre 
keſno gre (Šmigoc, 1812: 202).

Nein mein Herr, ſie geht um ein Viertelſtunde zu früh. // Und die meinige geht 
um eine halbe Stunde zu langſam. (ibid.)

Prevodna ustreznica aber.Tako kot pa je tudi aber rabljen kot členek in izraža 
nasprotje. Stava aber in pa je v podanih primerih pogosto drugačna. Poglavitna 
razlika v njuni stavi je, da aber lahko stoji tudi na zadnjem mestu, medtem ko pa 
razen v primerih z elipso13 glagola ne.

Micka ugovarja Jaki, da se ne želi poročiti z Anžetom, ker ji ta ni všeč. Pri 
Linhartu pa stoji za vzročnim veznikom kir14 ʽkerʼ in nepremim predmetom. Pri 
Richterju aber nastopa kot pastavek in stoji pred celotno stavčno strukturo, od 
katere je ločen z vejico.

(6) J. Mizka ſturi meni to veſsélje inu vsemi ga. // Miz. Kir mi pak ne dopade 
(Linhart, 1790: 4).

Jacob. Geh Mädl, mach mir die Freud, und nimm ihn. Röschen. Aber, wenn 
er mir nicht gefällt (Richter, 1777: 4).

Govorec potrdi, da je v trenutku govorjenja doma, čeprav ne za vsakogar. V 
slovenskem besedilu pa stoji na drugem mestu, za prislovnim določilom časa kot 
prvim stavčnim členom, v nemškem pa aber stoji na zadnjem mestu v stavku.

(7) Kakor jas sa vſe ne ſpim, tako tudi sa vſakiga nejſem doma. Sdaj pa ſem 
(Primic, 1813: 50).

So wie ich nicht für alle ſchlaffe, ſo bin ich auch nicht für Jedermann zu Hauſe. 
Jeßt bin ich es aber. (ibid.)

Pa oz. aber se večkrat pojavlja v kombinaciji s časovnimi povezovalnimi 
prislovi in v primere vnaša protivni element ter hkrati poudarja dodano informacijo.

V (8) je pa rabljen v kombinaciji s prislovnim zaimkom kadar oz. wenn v vlogi 
podrednega časovnega veznika. Govorec je vodil vole, ko je njegov oče oral. Toda 
ko je bil preslab, je vole vodil oče, medtem ko je govorec oral s plugom ali brano. 
Tako v slovenskem kot v nemškem besedilu omenjeni prislov in pa oz. aber stojita 
ločeno. V prvem je med njima pomožni glagol, v drugem pa osebek.

13 Gl. (20).
14 Kir je določen kot veznik, če v zgledu upoštevamo elipso glavnega stavka ali prislova zato.
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(8) Kader ſo ozhe orali, ſem jeſt vole vishau, keder ſem pa sa vole preslap biu, 
ſo ozhe ſhli h'volam jeſt h'plugu ali h'brani (Kušovic, 1813: 29).

Wann der Vater geachtert hat, habe ich die Ochſen geleitet, wenn ich aber für 
die Ochſen zu ſchwach war, ſo ging der Vater zu den Ochſen, ich zum Pflug, oder 
zu der Egge. (ibid.)

V (9) je s povezovalnim prislovom potem oz. hernach izraženo sosledje 
dogodkov. V nemškem besedilu hernach in aber stojita skupaj, v slovenskem pa 
med potem in pa stoji pomožni glagol biti v prvi osebi preteklika ednine. Pa 
poudari element, ki spremeni predhodno stanje. Ko je govorec prišel v šolo v 
Gradec, je živel zelo skromno (jedel je le nezabeljen fižol), kar je bilo drugače kot 
kasneje, ko je spoznal prave ljudi, ki so mu nudili tako potrebne materialne dobrine 
kot dobre odnose.

(9) Putem ſem u to ſedmo ſholo u Gradez preſhu, kir je meni en zait tak hudu 
ſhlu, de ſkus vezh dni saporedam niſem druga koker nesabeleno fisholo jedu, al 
tou je le enu malu vezh ku pou leta terpelu, putem ſam pa Ludi naſhu katire bi 
jeſt bres greha nikol pusabit na mogu /…/ per katerih ſim uſe jemeu, kar kol ſem 
nuzau, inu sraun uſega tega, tudi tu nar bolſhi ſerze/./ (Kušovic, 1813: 38).

Nachdem bin ich in die ſiebente Schul nach Graz gekommen, wo mir eine Zeit 
ſo ſchlecht ging, daß ich durch mehrere Tage nichts anders als unvermachte 
Fiſolen gegeſſen habe, allein dieß hat nur etwas mehr als ein halbes Jahr gedauert, 
hernach aber habe ich die Leute gefunden, die ich ohne Sünde nie, nie vergeſſen 
könnte. /…/ bey welchen ich alles hatte, was ich immer brauchte, und bey allen 
dem auch das beſte Herz/./ (ibid.) 

V (10) je s pa oz. aber, ki sledi časovnemu prislovu zdaj oz. nun, poudarjen 
zaključek določenega dejanja in začetek novega. Oče pove sinu, da je sprehod 
(opisan v predhodnem delu besedila) zaključen, in da se bosta odpravila proti 
domu.

(10) Sdaj pa ſe bova pozhaſi proti domu ſpravila. (Primic, 1813: 52).

Nun aber wollen wir uns langſam wieder nach Hauſe begeben (ibid.).

Prevodna ustreznica allein. V enem izmed Šmigočevih primerov je pa 
prevodna ustreznica vezniškemu allein, zaradi katerega je v nemškem besedilu 
protivnemu dodan izvzemalni element. Za deklico je pomembno , da je v trenutku 
govorjenja spet zdrava, čeprav je prej bila rahlo bolna. V slovenskem besedilu je 
izraženo le nasprotje s predhodnim stanjem: deklica je bila pred tem bolna, 
medtem ko je v trenutku govorjenja spet zdrava.
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(11) Reſ je, de ſem eno malo bolena bila, sdaj pa ſem drugozh sdrava/./ (Šmigoc, 
1812: 197).

Es iſt wahr, ich war etwas unpäßlich, allein ich bin wieder hergeſtellt/./ (ibid.).

Pa kot del vprašanja.V pogovorih se členkovni pa največkrat pojavlja v 
vprašanjih in izraža oz. poudarja željo po dodatnih informacijah. Podobno stanje 
je zaradi visoke frekvence vprašanj in odgovorov tudi v Dajnkovih pogovorih in 
Čelarstvu (Agrež, 2014a: 37). Njegove nemške prevodne ustreznice so und, aber 
in denn. Slednja je značilna prav za rabo v vprašanjih.

Prevodna ustreznica und. Und je v (12) vezalni priredni veznik, v (13) pa 
členek. V obeh primerih stoji na prvem mestu v stavku, medtem ko pa navadno 
stoji zapostavljeno.

V obeh podanih primerih prvi govorec povpraša drugega po počutju, kar je 
ustaljena fraza ob pozdravu. Drugi govorec po odgovoru, da se počuti dobro, 
prvega povpraša enako in dobi podoben odgovor.

(12) Kak ſe imajo? //Dobro. Kak pa njim gre?//Prav dobro, lepo sahvalim 
(Šmigoc, 1812: 195).

Wie befinden ſie ſich? // Ich befinde mich gut, Gott Dank. Und wie geht es 
Ihnen, mein Herr?// Sehr wohl zu Ihren Dienſten (ibid.).

(13) Kako se počutijo, gospod? // Dobro se počutim, hvala Bogu. Kako pa se 
oni počutijo, gospod? // Dobro, lepo zahvalim (Murko, 1843: 228–229). 

Wie befinden ſie ſich, mein Herr? // Ich befinde mich gut, Gott seyn Dank. Und 
wie geht es Ihnen, mein Herr. // Gut, Ihnen zu dienen (ibid.). 

Ponekod pri Šmigocu in v enem od Murkovih primerov (18) pa v vprašanjih 
stoji tudi na prvem mestu. Takšna raba je v sodobnem slovenskem (knjižnem) 
jeziku običajno ekspresivna (SSKJ2), medtem ko je v obravnavanem gradivu 
nevtralna. Prvega govorca najprej zanima, kam gre drugi, ki mu odgovori, da gre 
domov. Nadalje prvi govorec vpraša drugega, od kod se vrača, na kar mu slednji 
odgovori, da iz mesta.

(14) Kam tak hitro? // Bi rad domu ſhel. // Pa od kod pridejo, zhe praſhati 
ſmem? // Is meſta (Šmigoc, 1812: 196).

Wo gehen Sie ſo geschwind hin? / Ich will nach Hauſe gehen. // Und wo kommen 
Sie her, wenn ich fragen darf?// Ich komme aus der Stadt (ibid.).
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Prevodna ustreznica aber. Aber približno enako pogosto stoji na prvem (16, 
18) in neprvem (15, 17) mestu v , medtem ko pa običajno stoji na slednjem (15–17). 
V tovrstnih primerih je želji po nadaljnjih informacijah dodano rahlo nasprotje. 
Če ni navedeno drugače, je tako kot pa tudi aber členek.

Jernej najprej vpraša Luko, kje je kosil. Luka odgovori, da doma. Nadalje 
Jerneja zanima, kje bo Luka večerjal, na kar slednji odgovori, da pri stricu. V 
podanem primeru pa ne stoji za vprašalnico kot običajno, ampak za pomožnikom, 
kar zveni neslovensko in je najverjetneje posledica vpliva nemškega besedila.

(15) J. Kej ſi deneſ koſil? // L. Doma. // J. Kej boſh pa vezherjal? // L. Per mojmu 
ſtrizu (Primic, 1813: 46).

B. Wo haſt du heute zu Mittag geſpeiſt? // L. Zu hauſe. // B. Wo wirſt du aber zu 
Abend eſsen?// L. Bey meinem Oheim (ibid.).

V (16) se Janez čudi, zakaj Martina zanima, ali mu je neprijetno, da se je njegov 
oče vrnil. Martin mu odgovori, da zato, ker meni, da ima ob očetovi odsotnosti 
več svobode. Za razliko od pa, aber stoji med povezanima povedma in je protivni 
priredni veznik.

(16) M. Al nej to sa te ſitno, de ſo nasaj priſhli? // J. Sa kaj bi ſitno bilo? Mar 
prav lubo mi je. Sakaj pa praſhaſh to?// M. Sa to ker morebit, kadar nej Ozheta 
doma, imaſh vekſho proſtoſt (Primic, 1813: 48).

M. Iſt ſeine Zurückkunft nicht unangenehm für dich? // J. Warum ſollte ſie 
unangenehm ſeyn? Vielmehr recht iſt ſie mir. Aber warum fragſt du das? // Weil 
du vielleicht in der Abwesenheit des Vaters eine größere Freyheit haſt (ibid.).

V (17) govorca, ki gre nekoga obiskat in v gledališče, zanima, kam gre 
(najverjetneje za razliko od njega) govorec, ki ga je vprašal po njegovih načrtih.

(17) Bog vas sprimi, kam greste? // Bom nekogar obiskal, ino potle v'teater šel. 
Prav polno bode. //Kam pa vi greste, če smem vprašati (Murko, 1843: 230).

Gott zum Gruß, wo gehen Sie hin? // Ich gehe eine Viſite zu machen, und dann 
werde ich ins Theater gehen. Es wird ſehr voll ſeyn. // Wohin gehen aber Sie wenn 
ich fragen darf (ibid.).

Primer (18) je dodan za ponazoritev stave pa v vprašanju na prvem mestu pri 
Murku. Ker je podan na seznamu vprašanj brez ustreznega sobesedila, ga je žal 
težko opisati.
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(18) Pa kdo ve. (Murko, 1843: 233).

Aber wer weiß? (ibid.).

Prevodna ustreznica denn. Denn lahko stoji na neprvem mestu (21), vključno 
z zadnjim (19–20), medtem ko pa večinoma stoji na neprvem in nezadnjem mestu 
(19, 21), na zadnjem pa le v primeru (20).15 Tovrstnim primerom je dodan sklepalni 
pomen ʽtorej .̓

Deklico zanima, katero bolezen ima brat prvega govorca, glede na to, da je 
bolan. Prvi govorec odgovori, da ima mrzlico.

(19) Kaj govorijo, on je bolen? // Ja, dekliza. // Kaj sa beteg pa ima?/ // On 
merslizo ima (Šmigoc, 1812: 199).

Was ſagen Sie, er iſt krank? // Ja Mädchen. // Was iſt ihm denn? // Er hat das 
Fieber (ibid.).

V (20) tudi pa izjemoma stoji enako kot denn na zadnjem mestu zaradi elipse 
glagola. Martina zanima, kdaj se je torej Janezov oče vrnil.

(20) M. Ozha tvoj ſo, kakor ſliſhim, is Koroſhkiga nasaj priſhli. // J. Ja, priſhli 
ſo. //M. Kdaj pa? // J. V'petik vezher (Primic, 1813: 47).

M. Dein Vater iſt, wie ich höre, aus Kärnten zurückgekommen. // J. Ja er iſt 
es. // Wann denn?// Freytags Abends (ibid.). 

V (21) drugega govorca zanima, kje je doma prvi govorec, glede na to, da gre 
domov. Slednji odgovori, da živi pet ur od Celja, blizu Slovenj Gradca. Nato ga 
drugi govorec vpraša, kaj mora opraviti v mestu, na kar prvi govorec odgovori, 
da gre k svojemu sinu, ki hodi v šolo in mu nese srajco in dvoje hlače. V drugem 
vprašanju je nemško besedilo brez členka, torej je v slovenskem zaradi prisotnosti 
pa želja po nadaljnji informaciji izrazitejša.

(21) /J/eſt ſhe nozoi morem damu jeti. // Ke pa ſte doma? // Jeſt ſem pet ur od 
Zela blisu ſloven graza doma. // Kai pa imate u meſtu opravti? // Jeſt grem h'mojmu 
ſinu gledat, katir u ſholo hodi, inu mu neſem eno ſrajzo, dvoje hlazhe/./(Kušovic, 
1813: 22–23).

/I/ch muß noch den Abend nach Haus gehen. // Wo ſeyd ihr den zu Hause?// 
Ich bin fünf Stund von Cilli unweit Windisch Graß zu Hauſe. // Was habt ihr in der 

15 Gl. razlago nad primerom.
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Stadt zu thun? // Ich gehe zu meinen Sohne ſchauen, welcher in die Schule geht, 
und trage ihm ein Hemd, zwei Beinkleider/./ (ibid.).

Pri Linhartu je v vprašanjih večkrat vidno neskladje med pomenom in smislom 
(Agrež, 2012: 17–18). V (22) je celoten stavek kaj pa nekaj še, kjer poleg pa željo 
po dodatnih informacijah poudarja dodajalni še, prevod iz vprašalnega nun. Micke 
dejansko ne zanima, kaj jo želi Šternfeldovka vprašati. S svojim vprašanjem izrazi 
naveličanje, saj se v trenutku govorjenja želi le znebiti nadležne vdove in počakati 
svojega gosposkega snubca, t. i. Schönheima.16

(22) Shternf. Dala ti ga bom – ſhe nekaj te morem praſhat – // Miz. Kaj pak 
neki ſhe – // Shternf. Vsęl te bo, praviſh? – //Miz. Bo me ja/./ (Linhart, 1790: 8).

Fr. von Sternfeld. Du ſollſt es haben – nur noch ein paar Fragen – // Röschen. 
Nun? Fr. v. Sternfeld. Er wird dich heurathen? // Röschen. Das glaub ich/./ 
(Richter, 1777: 8–9).

Stava pred prvim stavčnim členom
Členkovni pa

Tako kot v Dajnkovih pogovorih (Agrež, 2014a: 36) se tudi v tu obravnavanen 
gradivu pojavi pri povezovanju med replikami.

Pri Linhartu govorec poudari pomembno informacijo in nasprotovanje 
predhodnemu govorcu. Pri Richterju se v enaki funkciji pojavi členek nun (Helbig, 
1994: 188). Anže pove Jaki, da gre pogledat, če so dekle in hlapci že vzeli delopust, 
tj. so prenehali delati zaradi bližajoče se svatbe, kar mu bo najverjetneje vzelo 
nekaj časa. Vendar mu Jaka ukaže, naj se hitro vrne. Tako nun kot pa stojita na 
prvem mestu. Pa stoji direktno pred časovnim prislovom skoraj ‛kmalu’, ki ga 
poudarja. Med nun in časovnim prislovom bald pa stoji velelnik glagola kommen 
(kom).

(23) Ansh. Bom sdej priſhal, Ozha – bom le ſhe poględal, zhe ſo moji hlapzi, 
inu moje kerſhenze vshę dęlapuſt naredile. – // Jak. Pak ſkorej pridi (grę v'hiſho.) 
(Linhart, 1790:12).

Hanns. Ich kom bald nach – Ich muß ſchaun, ob meine Knecht und Dirnen 
ſchon Feyerabend gemacht haben. // Jacob. Nun kom bald – geht in die Mühl. 
(Richter, 1777: 13).

V (24) je pa prevodna ustreznica nemškega ja, ki stoji za formalnim osebkom 
es in povedkom. Ja je soglašalni členek, ki potrdi resničnost informacije proti 
pričakovanju naslovnika. Medtem ko pa kot dodajalni členek uvaja trditev, ki je 
proti pričakovanjem naslovnika. Micka povabi Tulpenheima s spremstvom naprej. 
Tulpenheim pri Richterju potrdi, pri Linhartu pa doda, da je nekdo v hiši, čeprav 

16 Tulpenheim se je Micki, ko jo je želel zapeljati, predstavil kot Schönheim. 
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tega ni pričakoval (najverjetneje je mislil, da bo Micko našel samo in jo bo zapeljal). 
Monkof mu nato pojasni, da sta noter dva kmeta.

(24) Miz. Naj pridejo, no – // Tulp. Pak je eden noter – // Monk. Dva kmęteſhka 
– (Linhart, 1790: 27).

Röschen. So kommen Sie nur – Tulp. Es iſt ja Jemand im Zimmer. // Mohnkopf. 
Zween Bauernkerl – (Richter, 1777: 30).

Pri Šmigocu se tovrstni pa večkrat pojavi kot prevodna ustreznica aber in uvaja 
trditev, ki je v protivno-dopustnem razmerju s prej povedanim. Četudi je drugi 
govorec srečen, da ne dežuje več, mu prvi svetuje, naj zaradi blata res obuje 
škornje.

(25) Sa iſtino, desh vezh ne gre. // To je meni nar lubleiſhe. //Pa, goſpod, njim 
svitujem ſi zhrevle obuti. // Sakaj? // Na ulizi bo grosno blato (Šmigoc, 1812: 204).

In der that, es hat ſchon aufgehört. // Das iſt mir ſehr lieb. //Aber mein Herr, 
ich rathe Ihnen Stiefeln anzuziehen. // Warum? // Es wird auf der Gaſse ſehr kothig 
seyn (ibid.).

Vezniški pa

Protivni priredni veznik. V vezniški funkciji pa vedno stoji med povezanima 
enotama oz. na prvem mestu druge enote ( Agrež, 2014a: 35–38). Najpogosteje se 
vezniška funkcija pojavi pri Linhartu, redkeje tudi pri Primcu. Največkrat se 
pojavi kot protivni priredni veznik z nemško ustreznico aber (26–29).

V (26) in (27) je tako kot pa tudi aber veznik, saj je njegova stava enaka kot 
pri pa. V (26) Jaka Micki pove, da so gospodje lahko zelo sladki (v smislu 
izražanja), a niso veliko vredni (v smislu morale). V (27) deklica odgovori fantu, 
ki jo je povabil na ples, da se mu zahvaljuje za povabilo, toda odločitev ni odvisna 
od nje.

(26) Taki ſo le ti Goſpodje; ſladki koker męd, pak tukej nizh ne velajo/./ (Linhart, 
1790: 20).

So ſind dieſe Herren – ganz mit Zucker überzogen; aber das taugt nichts – aufs 
Herz deutend (Richter, 1777: 23).

(27) Oni bojo tudi tam en pleſ napravili? // Sa njihovo dobro volo njim sahvalim, 
pa to ſamo per meni ne ſtoji (Šmigoc, 1812: 200).

Und Sie werden ſich auch dabey einfinden? // Ich bin Ihnen dafür verbunden, 
aber es hängt nicht von mir allein a. (ibid.).

V (28) je za razliko od pa aber zaradi stave za pomožnim glagolom členek. V 
nemškem besedilu aber stoji znotraj propozicije ʽkmalu bo tukaj̓  in tako poudari 
pisarjevo pokornost gospodi (ʽčetudi je pisar izstopil v gostilni, bo kmalu prišel̓ ). 
V slovenskem prevodu pa uvaja propozicijo ʽje izstopil v gostilni̓  in tako poudari 
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pisarjevo nenehno pijančevanje (ʽpisar je sicer prišel, a je izstopil v gostilni, kjer 
pijančujeʼ), kar sicer v obeh besedilih že poudarja ime Glažek oz. Weinglas.

(28) Tulp. Si ga perpęlal? // Monk. Je vshę tukej; pak je v' oſhtariji doli ſtopil – bo 
kmalu priſhal – (Linhart, 1790: 12).

Tulpenheim. Haſt du ihn mit dir gebracht? //Mohnkopf. Ja! er hat in dem Wirtshaus 
ſein Abſteigquartier genommen; er wird aber bald hier ſeyn – (Richter, 1777: 14).

V (29) členkovni pastavek pač oz. wohl izraža zavrnitev s popravkom. Popravek 
je izražen v glagolskem stavku, ki ga uvaja protivni veznik pa oz. aber. Ne drži, 
da Lukov stric nima svoje hiše. Dejansko jo ima, a jo je dal v najem.

(29) J. Al nejma ſvoje hiſhe? // L. Pazh, pa jo je v'ſhtant dal (Primic, 1813: 47).
J. Hat er denn kein eigenes Haus? // L. Wohl, aber er hat es vermiethet (ibid.).

V (30) protivni priredni veznik pa meji na sklepalnega in je prevodna ustreznica 
istovrstnemu nemškemu prirednemu vezniku doch ʽin vendar .̓ Jaka glede na 
Mickine izjave ugotavlja, da se je v 30 letih res veliko spremenilo na področju 
ljubezni, kar je v nasprotju z njegovimi pričakovanji. Sam je namreč ljubil svojo 
ženo, čeprav ji ni govoril, kar pričakuje Micka, npr. da lepo poje kot ptička oz. 
slavček.

(30) Miz. De je moje pętje toku lepu, koker od ene tizheze – od tęga on meni 
nikoli nizh nepovę, koku ga bom jeſt tedej lubila?// Jak. Slode me vsemi, zhe ſim 
jeſt tvoji ranzi materi kaj takiga povędal – inu vunder ſim jo lubil –pak kaj ſe vshę 
v' trideſéjtih lę jtih ny prebernilu! (Linhart, 1790: 5).

Röschen. /U/nd meine Stimme rühren der als der Nachtigal ihre – von allem 
dem hat er mir nie etwas geſagt, und ich ſoll ihn lieben?// Jacob. Mädl, wenn ich 
nicht gewiß wüßte, daß du ſo vernüftig biſt, ſo würd ich dießmal ſagen, du biſt eine 
Närrin– – Der Guckuck hol mich, wenn ich von allem den Zeug deiner verſtorbenen 
Mutter ein Wort geſagt habe – und ich hatte ſie doch von Herzen lieb – Doch was 
hat ſich in dreyßig Jahren nicht alles geändert (Richter, 1777: 5).

Kombinacije veznika pa s členki. Veznik pa se pogosto druži s členki. Med 
njimi sta najpogostejša saj, ki poudarja samoumevnost, in vendar, ki poudarja 
nasprotje in tudi samoumevnost, oba lahko izražata tudi zadržek (Toporišič, 2000: 
449; Žele, 2014: 60, 70, SSKJ2).

V (31) je pa prevod nemškega veznika aber, saj pa členka ja. Poved s propozicijo 
ʽlogično je, da bo Šternfeldovka prišla k županu oz. mlinarju za Tulpenheimom ,̓ 
je pri Linhartu formirana kot retorično vprašanje, poved s propozicijo̔ Tulpenheimu 
naj bi bilo jasno, da Šternfeldovka ne more živeti brez njega ,̓ pa je v povednem 
naklonu. V nemškem sta obe povezani enoti v povednem skladenjskem naklonu 
in tvorita protivno priredno strukturo. Členek ja ne stoji direktno za aber, ampak 
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za osebkom in povedkom in pred predmetnim odvisnikom. Saj stoji direktno za 
veznikom pa. Za razliko od Richterja, pri katerem je z ja izražena samoumevnost, 
je pri Linhartu zaradi saj samoumevnosti dodan zadržek.

(31) Ony ſe zhudijo, Tulpenheim! Niſo miſlili, de bom sa njimi priſhla? – Pak 
ſej vedo, de bres njih nemorem shiveti/./ (Linhart, 1790: 34).

Si ſind etwas betrofen mein Herr – Sie vermuthen mich nicht hier; aber Sie 
wiſsen ja, daß ich ohne Ihnen nicht leben kann/./ (Richter, 1777: 38).

V (32) členek vendar v slovenskem besedilu stoji takoj za pa, v nemškem pa 
je veznik aber pred prvim stavčnim členom (osebkom), pred členkom doch pa 
stojijo še osebek, vez povedka (pogojnik pomožnega glagola haben) in premi 
predmet. Vendar oz. doch okrepi element samoumevnosti, ki je nekoliko proti 
pričakovanjem. Oče pove, da bi mu bilo žal, če bi se njegova hči zavrgla, tj. bi 
prenehala živeti skladno z družbenimi vrednotami v smislu, da bi bila 
Tulpenheimova priležnica. Toda kljub temu je ne bi mogel sovražiti.

(32) Shol bi meni bilu, ke bi ſe ti toku savergla; pak vunder jeſt bi te ne mogel 
ſovrashit/./ (Linhart, 1790: 20) 

Es hätte meinem alten Herzen weh gethan, wenn du dich ſo vergangen hätteſt; aber 
ich hätte dich doch nicht haſsen können (Richter, 1777: 22).

V (33) je kombinacija pa saj prevodna ustreznica nemškega doch. Pa vendar 
je prevod iz nemškega veznika aber in členka doch. Pri Linhartu saj in vendar 
stojita takoj za pa, medtem ko pri Richterju med aber in doch stojita osebek in 
pomožni glagol sein ʽbiti̓ . S pa saj oz. doch je izražena samoumevnost z zadržkom. 
Jaka svojo hčer Micko pozna in zato ne dvomi, da je pametna. Vendar je do 
povedanega zadržan. Micka se namreč ne želi poročiti z Anžetom, čeprav bi bila 
z njim preskrbljena. Pa vendar oz. aber doch uvaja dodano mnenje, ki je v 
protivno-dopustnem razmerju s prej povedanim: kljub vsemu in ne glede na 
Mickino odločitev je Anže lep fant. Pri Linhartu je zvezi pa vendar (aber doch) 
dodan še izvzemalni členek le, ki doda informacijo, da je ne glede na prej povedano 
edina resnica, da je Anže lep fant.

(33) Jeſt bi tebe rad preſkerbleno vidil – pak ſej si pametna – ti boſh vshę 
vedela, kaj imaſh ſturiti – Pak vunder Anshe je le en sali fant (Linhart, 1790: 5).

Ich möchte dich ſo gern verſorgt ſehen – doch wie ich ſagte, du biſt klug – du 
wirſt wiſſen, was du zu thun haſt – –aber Hanns iſt doch ein hübſcher Burſch/./ 
(Richter 1777: 5–6).

Pri Primcu se protivni priredni veznik pa pojavi v kombinaciji z izvzemalnim 
členkom le, kar je enako kot v nemškem besedilu, kjer se pojavita istovrstna veznik 
aber in členek nur. Govorec v podanem primeru pove, da se igra, a izključno, ko 
ima čas.

(34) Reſ je, de igram, pak le tedaj, kadar imam zhaſ/./ (Primic, 1813: 48).
Es iſt wahr, daß ich spiele, aber nur damals, wann ich Zeit dazu habe/./ (ibid.).
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Pa brez nemške prevodne ustreznice

Pa, prisoten le v slovenskem besedilu, je v vseh primerih členek (Linhart 37 
mest, Primic7, Kušovic 3, Murko 3). Vedno v pogovorih in tudi ponekod v 
dramskem delu je edina večja razlika med slovenskim in nemškim besedilom 
odsotnost členka v slednjem, zaradi česar je v slovenskem izostren protivni, 
dodajalni ali sklepalni element.

Glede na to, da se gre Jurij sprehajat, se tudi Valentin odloči, da ga bo spremil, 
kar je v slovenskem besedilu še bolj poudarjeno.17

(35) J. Glej, sdaj naſ lepo vreme vabi vun na ſprehod. // V. To je reſ. No, zhe ſe 
greſh ſprehajat, tok te pa bom eno malo ſpremil/./ (Primic, 1813: 50).

G. Siehe, jeßt ladet uns die herrliche Witterung hinaus zum ſpazieren gehen 
ein. // V. Es iſt wahr. Nun wenn du ſpazieren gehſt, ſo will ich dich ein wenig 
begleiten (ibid.).

V dramskem delu se pogosto pojavijo tudi primeri, ki se od predloge razlikujejo 
v smislu dodajanja oz. odvzemanja informacij na nivoju propozicije ( Fikfak, 1984) 
in je besedilno okolje, kjer se v prevodu pojavi pa, v predlogi odsotno. Iskanje 
nemških prevodnih ustreznic je na takšnih mestih nemogoče.

 GLAVNE UGOTOVITVE IN SKLEP

V gradivu pa nastopa kot povezovalni členek in kot priredni veznik. Večkrat 
je rabljen v kombinaciji z ostalimi funkcijskimi besedami (npr. kir pak ʽker pa ,̓ 
pak vunder ʽpa vendar ,̓ putem pa ʽpotem pa ,̓ pak li ʽpa le ,̓ keder pa ʽkadar paʼ). 
Pomensko je povezan z izražanjem oz. poudarjanjem dodajanja, nasprotja ali 
sklepa. Meje med danimi pomenskimi odtenki niso vedno ostre in nekateri primeri 
dopuščajo več smiselnih razlag, kar potrjuje univerzalnost obravnavane besede 
(Toporišič, 1968: 190; Agrež, 2014a: 41). Zaradi največ različnih govornih položajev 
je najbolj raznoliko rabljena pri Linhartu (Agrež, 2014b). V pogovorih se 
najpogosteje pojavi kot del vprašanja in izraža željo po nadaljnjih informacijah 
(Agrež, 2014a: 41). Za razliko od Dajnka se v danem korpusu ne pojavlja časovni 
členek pa, ki ga Murko (1833b: 799) evidentira v slovarju. Sicer se raba besede pa 
v tu obravnavanih besedilih od Dajnkove bistveno ne razlikuje. Raziskava kaže 
na nadpokrajinskost rabe obravnavane besede, saj bistvenih razlik med besedili 
kranjske (Linhart, 1790, Primic, 1813, Kušovic, 1813) in vzhodnoštajerske (Šmigoc, 
1812, Murko, 1843) različice ni bilo opaziti. Bistvenih razlik v rabi ni bilo opaziti 

17 Kot primer za Linharta gl. (4), za Kušovica pa (21).
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niti s sodobnim slovenskim knjižnim jezikom (Toporišič, 2000, SSKJ2, Žele, 2014: 
51), kar potrjuje nadčasovnost.

Med nemškimi prevodnimi ustreznicami pa sta najpogostejši und in aber. V 
gradivu so prisotne še denn, doch, allein in ja. Vse se lahko prevajajo v pa še 
danes. Najbolj univerzalna ustreznica je aber, ki se pojavi v največ različnih 
govornih položajih in stoji na največ različnih mestih v stavku (Petrič, 2005). V 
pogovorih kot besedilih, namenjenih učenju slovenščine oz. nemščine, kjer sta 
slovensko in nemško besedilo največkrat strukturni in vsebinski preslikavi, je pa 
zelo redko brez prevodne ustreznice. Občutno več takšnih mest je pri Linhartu, 
ki pri prevajanju večkrat ni zvesto sledil predlogi. Nekatera mesta v dramskem 
delu zaradi prevelikih razlik v smislu propozicije za problem danega prispevka 
sploh niso relevantna. Na primerljivih mestih pri Linhartu in tudi v vseh pogovorih 
pa je edina razlika med nemškim in slovenskim besedilom prisotnost besede pa 
v slednjem ter posledično izostritev dodajalnega, protivnega ali sklepalnega 
elementa.

Funkcijski vidik kot nadaljevanje že obstoječih raziskav potrjuje teze o 
nadpokrajinski in nadčasovni rabi večfunkcijske besede pa v zgodovini slovenskega 
(knjižnega) jezika. Prevodoslovna analiza kaže na nadčasovnost nemških 
prevodnih ustreznic besede pa. Problematika besede pa in ostalih (več)funkcijskih 
besed pa z obeh vidikov še zdaleč ni izčrpana in je vredna nadaljnjega raziskovanja.
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BESEDJE V ROKOPISNIH PRIDIGAH JOŽEFA MURŠCA2

The article deals with the linguistic characteristics of manuscript sermons of Jožef Muršec. 
Phonological and morphological characteristics of written vocabulary reflect both Eastern 
Slovenian and literary central Slovenian language elements. Comparison with other well-
known Eastern Styrian writers of sermons showed vague continuity in the use of these 
elements. The analysis confirmed the still high presence of Germanisms, although purism 
was also present in the Styrian area, especially with the founder of the Eastern Syrian literary 
language – Peter Danjko. Also, Muršec's lexicon reflects the pecularities of his hometown, 
Panonian environment. In the most important Slovenian dictionary of the 19th century, 
Pleteršnik's Slovenian German dictionary, are presented many of these words, but they already 
have provincial tags and many of them have attributed more suitable all Slovenian words. 
Slovenian dialect dictionaries that bring Prlekia dialect words take over at least a quarter of 
total words. Some Muršec's word forms already show deviation from the dialect expression.

Key words: Jožef Muršec, east Styrian literary language, Panonian dialect group, Prlekija 
dialect

UVOD

Jožef Muršec Živkov se je rodil leta 1807 v Bišu, župniji Sv. Bolfenka v 
Slovenskih goricah. V slovenskem prostoru velja za pomembnega narodnega 
buditelja, kulturnika in pisca jezikoslovnih ter liturgičnih del. Kot vzhodnoštajerski 
Slovenec, pripadnik panonske narečne skupine, je bil v obdobju prve polovice 19. 
stoletja izpostavljen različnim jezikovnim vplivom: (1) jezikovnemu separatizmu 
Petra Dajnka, ki je s svojo slovnico Lehrbuch der windischen Sprache (1824) 
normiral vzhodnoštajerski knjižni jezik; (2) med letoma 1831 in 1832, ko je 
služboval pri Sv. Miklavžu, je spoznal Stanka Vraza, pripadnika ilirizma na 
Slovenskem; (3) na Ptuju, kjer je začel službovati že leta 1833, pa sta nanj vplivala 
Anton Krempl in Davorin Trstenjak. Tako je bil izpostavljen tudi že nenehnim 
težnjam pomembnih posameznikov po oblikovanju enotnega slovenskega 
knjižnega jezika. 

1 nina.ditmajer@gmail.com
2 Prispevek je nastal v okviru avtoričine raziskave za doktorsko disertacijo pri predmetu Diahronija 1 pod 

mentorstvom red. prof. dr. Mihaele Koletnik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
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METODA DELA IN OBSEG GRADIVA

Ohranjena sta dva zvezka Murščevih rokopisnih pridig, ki sta zapisana v dveh 
različnih črkopisih – dajnčici in bohoričici: N II. Sveti nagovori od zadne nedele 
po finkištah do pete po sv. treh kralih izdelani od J. Muršeca (11 pridig), N V. Sveti 
nagovori od XII. nedele po finkištah do III. nedele v Adventi izdelani od J. 
Muršeca, kaplana per s. Nikloši v' 1832 (13 pridig), posamezno pa sta se ohranili 
tudi dve pridigi v dajnčici, ki ju je imel kot novomašnik leta 1830: Na svetek 
svetega Bolfanka škofa, Na svetek vseh Svetcov. Pridige hrani Zgodovinski arhiv 
Ptuj.3 Za analizo besedja sem izbrala dve pridigi iz prvega zvezka: Nagovor na 
zadno nedelo po finkištah, Nagovor na pervo nedelo v' adventi.  Pridige v drugem 
zvezku so namreč zapisane v bohoričici, kar bi že lahko nakazovalo na Murkov4 
ali Slomškov5 jezikovni vpliv. 

Izpisano besedje je zaradi lažjega branja prečrkovano iz dajnčice v slovenico. 
Zaradi lažje določitve narečnosti ali normativnosti Murščevega besedja so najprej 
prikazane glasoslovne in oblikoslovne značilnosti tega besedja, podana pa je tudi 
jezikovna primerjava z drugimi vzhodnoštajerskimi pridigarji. Besedje je nato 
preverjeno v različnih slovenskih, zgodovinskih, knjižnih in narečnih, slovarjih. 
Na koncu podajam izpis izbranega korpusa besedja.

GLASOSLOVNE IN OBLIKOSLOVNE NAREČNE (IN KNJIŽNE) 
POSEBNOSTI IZPISANEGA BESEDJA

Samoglasniki

 – Odraz za stalno dolgi polglasnik je dolgi e: den;
 – stalno dolgi jat je zapisan kot enoglasnik e: grešnik, svet; 
 – nenaglašeni jat ne pozna narečnega prehoda v i: človek; 
 – dolgi i zamenjuje dolgi e pred r: cirkvi; 
 – samoglasniška redukcija: htel, pripravti; 
 – nenaglašeni u je prešel v i: finkišti;
 – dolgi o se lahko zoži v u: murje;
 – samoglasniški r je zapisan z ejevskim samoglasnikom: dergači, operli, pervi, 
perpela, serce;

 – samoglasniški l se vokalizira v u: napunili, spuniti.

3 Prvi je pridige omenil Slavko Krajnc v uvodu članka Liturgična misel Jožefa Muršca, objavljenega v 
Bogoslovnem vestniku (1996).

4 Murkova slovnica Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre fur Deutsche (1832) si je že prizadevala 
za enotnost slovenskega knjižnega jezika ter nastopila proti novim črkopisom (dajnčica, metelčica) s 
ponovno uveljavitvijo bohoričice.

5 Slomšek se je leta 1832 v članku Erfreuliche Erscheinung in der slowenischen Literatur opredelil proti 
novim črkopisom ter pohvalil Murkovo slovnico (1832) in slovar (1833) v bohoričici, pohvalil je tudi 
Jarnikovo delo Versuch eines Etymologicons der slowenischen Mundart, prav tako zapisano v bohoričici.
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Soglasniki

 – Palatalni l' je otrdel: kralestvo, ludi, nedelo, pokople, ogible; skupina -lьj je 
ohanjena: veselje;

 – praviloma ni vokalizacije izglasnega -l v deležnikih moškega spola: htel, 
obernul, se vtopil, živel; najdemo le nekaj primerov narečne vokalizacije v 
-a: da bi sam se povikša; kdo iz nas bi tistem rad pomaga; keremi je on pot 
pripravla ino pričo dava;

 – palatalni n' je otrdel: zadnega; drugotni palatalni n je ohranjen: živlenje; 
 – protetični v: vučili, vuho, vuke, vujpati, vura;
 – onemitev začetnega v-: časi, zrok;
 – onemitev končnega -v: domo;6
 – končni -m ne pozna narečnega prehoda v -n: poznam, sem, očem;
 – fonem j ne zapolnjuje hiatov -ia-, -ai-: kaiti, kristian, puntaria;
 – sekundarni j se pojavlja pred d: hujdobija, hujdič; ne pojavlja se v besedi 
ostro; 

 – ohranjeni so naslednji konzonantski sklopi: stv- (stvoritel), kv- (kvokla), sklop 
čre- je izkazan le v narečni obliki (kres), sekundarna skupina tj je ohranjena 
(tjeden);

 – sklop -šč- ni izpričan (odpušenje);
 – diferenciacija mn > ml (znamlenje);
 – asimilacija xč > šč > š (niše); dl > l (pali); št > čt (počtenje);
 – metateza in nov prehodni j v besedi solza (sloiza);
 – redukcija h- po analogiji (očem);
 – ni narečnih premen: dn > gn (dnes), kd > gd (kda); 
 – palatalizacija: k > č ( joč, pred kričom).

Samostalnik

Samostalniki ženske a-jevske sklanjatve izpričujejo v orodniku ednine značilni 
poudarjalni členek -j: s pravoj pokoroj, velikoj močjoj. Samostalnik cerkev 
prevzema končnice a-jevske sklanjatve: cirkva (imenovalnik), cirkvo (tožilnik). 
Samostalnik kri ima v imenovalniku ednine narečno obliko kerv. Samostalnik 
mati pri sklanjanju podaljšuje osnovo z -r-: matere.

Samostalniki moškega spola izpričujejo v ednini in množini dajalniško in 
orodniško končnico -om: služebnikom, pred kričom. V dajalniku in mestniku 
ednine se pojavlja narečna končnica -i: zlodji, v duhi.  Pri samostalniku oča je že 
vidno osrednjeslovensko podaljševanje osnove s -t-: očeta. Preglasa o > e ni 
zaslediti: obetanjom. Podaljševanje osnove z -ov- ni redno uporabljeno: bregi 
[bregovi], hramov. Samostalnik cesar pri sklanjanju ne podaljšuje osnove z -j: 
cesara [cesarja].

6 Onemitev -v po analogiji kama – koma, tama – toma (Ramovš, 1924: 142).
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V orodniku ednine srednjega spola najdemo končnico -om: s' dobrim obetanjom. 
V mestniku ednine se pojavlja narečna končnica -i: na nebi. Množinska oblika 
podaljšuje osnovo s -s-: nebesa.

Pridevnik
V pridevniških sklanjatvah je izpričana etimološka oblika -ega: bližnega, 

cirkvenega. Pridevnik se v orodniku ženskega spola končuje na -oj: velikoj močjoj. 
V množini srednjega spola najdemo feminizacijo nevter: dobre dela. V primerniku 
se stopnjuje z obrazilom -ši: strašneši; presežnik je tvorjen s predponskim 
obrazilom naj-: naj strašneša. 

Zaimki, števniki in vezniki
Izpričana je vzhodnoštajerska oblika kazalnega zaimka toti. Vprašalni in 

oziralni zaimek nista oblikovno ločena: kaj [kar]. Izpričani so narečni vezniki: 
kak [kakor], kda [ko], kelko [koliko]. Števnik tisoč je izpričan le v narečni obliki 
jezero, števnik ena pa ohranja izvorno obliko eden.

Glagol

Glagoli I. nedoločniške vrste (-ø-): glagol sičniškega razreda pasti pri spreganju 
izpričuje pripono -dn-: padneo, prebodne. Glagoli II. vrste imajo pripono -nu- (< 
-n�-): dosegnuli. Glagoli VI. nedoločniške vrste (-ova-) imajo v nedoločniku 
narečno pripono -uva-: stegnuvati. Nedovršne glagole Muršec tvori s panonsko 
pripono -ava-: prilizavajo, zaničava. Prisoten je panonski način zanikanja:7 je ne 
on sam nas zazsvestil. Glagol biti v prihodnjiku izpričuje nekdanji futur II.: bode. 
Deležij na -č, -ši v pridigah skoraj ni zaslediti: rekoč. Glagoli so velikokrat 
kalkirani: gor vstanejo.

Dajnkov jezikovni vpliv

Dajnkov knjižni jezik, za katerega se je uvejavilo poimenovanje vzhodnoštajerski 
knjižni jezik, se opira na njegov rodni vzhodni slovenskogoriški govor. Vendar je 
uvajal tudi nekatere glasoslovne posebnosti, ki so njegov jezik že približale 
osrednjeslovenskemu knjižnemu jeziku in drugim vzhodnoslovenskim govorom, 
npr. prleškemu narečju: v svoj glasoslovni sestav ni sprejel narečnih dvoglasnikov 
e: in o:, temveč ju je pisal enoglasniško (é, ó), kasneje je izločil tudi glas ü (v 
dajnčici zapis z grafemom y), nenaglašeni jat piše večinoma z e (oreh, zhlovek, 
sosed, obed), redko z i (divizi, viditi, zvediti); velelniške končaje je pisal z -j 
(poglej); redukcija nenaglašenega i-ja velikokrat ni uresničena (dopuniti, imel, 
hvaliti, misliti), pojavi pa se zlasti v velelnikih (proste). Dajnko zapisuje tako 
mehčani kot izglasni -l z grafemom l, omenja pa narečno vokalizacijo; čisti 
pripornik j pa po njegovem nastopa le pred samoglasniki, kot dvoglasniški v 
izglasju in pred soglasniki ter tudi kot drugotni glas ob u-ju (vujdem, hujši); 

7 Ni stavčnega zanikanja, temveč je trdilni stavek spremenjen v nikalnega tako, da se dodaja nikalnico ne 
pred povedek ali druge stavčne člene.
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skorajda ne piše narečnega prehoda -m > -n, vendar se tudi pri njem pojavlja 
narečni protetični v- (vura, vustna); mehčana l' in 'r sta v njegovi pisavi kot tudi 
narečju otrdela, nosnjeni j pa zapisuje z dvočrkjem (shivlenje); hiat prav tako ni 
zapolnjen z medsamoglasniškim j (priatel, Maria); ohranja tudi narečne 
soglasniške skupine (stvoril, kvokla, črešnja, svor, zaglozde); upošteva narečne 
soglasniške premene: šč > š (iše), t > k (klačimo), d > g (pregubleno), b > f 
(Fünkoštah), pt > vt (vtič) (Rajh, 2002, 70–82). 

Samostalniki moškega spola izpričujejo narečno končnico -i v dajalniku in 
mestniku ednine, v dajalniku množie je izpričana vzhosnoslovenska oblika -om. 
Dajnko se v nasprotju z Muršcem izogne narečni končnici -oj v orodniku ednine 
ženskega spola, ujemata pa se v sklanjanju samostalnika mati matere. Samostalnik 
oča pri Dajnku podaljšuje osnovo s -t- le v kasnejših nabožnih besedilih. Tudi 
samostalnik cerkev se sklanja po a-jevski sklanjatvi (cirkva). V srednjem spolu 
najdemo feminizirane oblike. Osnovo podaljšujejo naslednji samostalniki: imena, 
vremeni, v' nebesah, z' žrebetom, semeni, jagneta. Dajnko piše značilne narečne 
glagolske pripone za nedovršnost: -ava (zametavali), -a- (okapati), -yva- 
(napyhuvati). Za dovršne glagole je pogosto zapisana glagolska pripona -nu-/-ni- 
(sed. -ne-): kradniti, dosegniti, poveznuti, vstanuti, padnuli, prebodnemo, padnete 
(Rajh, 2002: 82–103).           

JEZIKOVNA PRIMERJAVA Z VZHODNOŠTAJERSKIMI PRIDIGARJI 18. 
IN PRVE POLOVICE 19. STOLETJA

Leopold Volkmer v ohranjenih rokopisnih pridigah8 prav tako izkazuje 
posebnosti panonskega narečnega prostora in se z Muršcem ujema na več mestih, 
npr. zapisovanje stalno dolgega polglasnika z e-jevskim samoglasnikom; otrditev 
primarnega mehkega l'; najdemo protetični v in sekundarni j; samostalniki ženske 
a-jevske sklanjatve izpričujejo v orodniku ednine značilni poudarjalni členek -j; 
samostalniki moškega spola izpričujejo dajalniško in orodniško končnico -om; v 
dajalniku in mestniku ednine se pojavlja narečna končnica -i; v pridevniških 
sklanjatvah je izpričana etimološka končnica -ega; prisoten je panonski način 
zanikanja; pri zaimkih pa najdemo vzhodnoštajersko obliko toti (Ditmajer, 2015). 
Tudi Kremplove zgodnje rokopisne pridige9 izkazujejo že zgoraj omenjene 
posebnosti vzhodnoslovenskega narečnega prostora, čeprav je v kasnejših tiskanih 
delih težil k poenotenju z osrednjeslovenskim jezikovnim prostorom (Ulčnik, 
2011: 211–222). Anton Šerf v svojih natisnjenih pridigah10 sicer zvesto sledi 
Dajnkovi normi, vendar so v njegovih besedilih prav tako potrjene zgoraj opisane 
narečne posebnosti (Vičar, 2005: 30). 

8 Concio pro Fest. Dedica‘oiß  (1778); Concio pro Festo Transfigurationis D. N. J. C. (1785).
9 Iz leta 1822 je ohranjenih dvanajst rokopisnih nedeljskih pridig.
10 Pad no zdig človeka (1832) in Predge na vse Nedele no Svetke (1835).
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Najdemo pa lahko tudi pomembne glasoslovne in oblikoslovne razlike: pri 
Volkmerju je stalni dolgi jat ponekod še zapisan kot narečni dvoglasnik ei; izglasni 
deležniški -l v deležnikih moškega spola se pri Volkmerju vokalizira v -o in 
kasneje v -a, medtem ko Muršec, Šerf in Krempl pišejo -l; pri Volkmerju in 
Kremplu so izpričane tipične narečne premene, ki jih Muršec že odpravlja: dn > 
gn; kd > gd; pt > vt. Volkmerjeve pridige izkazujejo narečni prehod nenaglašenega 
jata v i (zhlovik), medtem ko Muršec dosledno piše e; tako Volkmer kot Muršec 
oblikovno ne ločita vprašalnih in oziralnih zaimkov (kaj 'kaj, kar'), vendar Volkmer 
še piše narečne veznike: časovni odvisnik uvaja narečni veznik dare, krajevni 
odvisnik je izpričan z narečno obliko gde, pogojni odvisnik pa uvaja narečna 
oblika hi 'či'. Za besedo tisoč pri Volkmerju najdemo le germanizem tauʃhent, 
ne pa narečne domače oblike jezero, ki jo piše Muršec. Glagole II. vrste tvori z 
nedoločniško pripono -no-, prav tako Krempl, medtem ko pri Muršcu najdemo 
zgolj pripono -nu-, značilno tudi za Šerfa in Danjka (Ditmajer, 2015). Šerf označuje 
tudi glas ü, medtem ko pri Muršču tega ni najti, saj je že pisal reformirano dajnčico; 
Šerf za samoglasniški r piše poleg dvočrkja er tudi obliko z ar; nastopajo tudi 
narečni vezniki kda, dare, da, ka, doklič (Vičar, 2005: 30, 230).

Tudi pri Volkmerju je prisotna težnja po opustitvi narečnega, tej tradiciji pa 
sledi tudi Muršec: končni -m ne pozna narečnega prehoda v -n; sklop čre- je 
izkazan le v narečni različici kres, sklop -šč- ni izpričan, pri samostalniku oča je 
že vidno osrednjeslovensko podaljševanje osnove s -t- (Ditmajer, 2015). V 
Kremplovih zgodnjih pridigah ima samostalnik oče zgolj narečne a-jevske 
končnice (Ulčnik, 2011), medtem ko njegove kasnejše natisnjene pridige že 
izpričujejo podaljševanje osnove s -t-. V zgodnjih pridigah prav tako ne pozna 
narečnega prehoda končnega -m v -n, vendar so še prisotni konzonantski sklopi 
čre-, tj, dj, stv- in -šč- (prav tam). Pri Šerfu sta ohranjeni skupini čre- in žre-, 
vendar se sklop -šč- že olajša v -š-, samostalnik oča pa se sklanja še po obeh 
sklanjatvah (Vičar, 2005: 31–33). 

ANALIZA MURŠČEVEGA BESEDJA

Izvor izpisanega besedja

Največ besed je slovanskega izvora: bog, breg, britkost, človek, deca, den, 
duh, eden, glad, gospod, grešnik, hram, hujdič, ide, ino, jas, kamen, kerv, kralestvo, 
krepost, kres, luč, ludi, mati, mesenost, moliti, nagovor, nebesa, nebo, nedela, 
obličje, obetanje, oča, oči, ogen, ostro, otroki, padniti, pepel, pervič, plamen, 
preročenje, serce, slabost, sloize, smert, sonce, soseda, svet, terplenje, tjeden, toti, 
tožba, vekoma, veselje, vkup, vojska, vuk, zemla, zinit, znamlenje, zrok, želah, 
živlenje …    

Po pojavnosti so na drugem mestu besede, prevzete iz nemščine: advent 
(latinski izvor), apostel (latinski izvor), brumno 'pobožno', cirkva, demon (latinski 
izvor), finkišti 'binkošti' (grški izvor), gor vstanejo (kalk), gratati, Jogri 'Kristusovi 
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učenci', kaštiga 'kazen' (latinski izvor), puntaria 'upor', vižati, vura (grški izvor), 
zatega volo, zcagati 'obotavljati'.

Sledijo besede, prevzete iz romanskih jezikov, predvsem iz latinščine: angel, 
armada, cesar, kristian (grški izvor), štimati.

Pojavi se tudi vpliv madžarščine: jezero 'tisoč', betek 'bolezen', hasniti 
'koristiti'.

Na koncu navajam še značilne arhaizme, ki so prevzete iz hrvaščine ali pa so 
del skupnega panonskega prostora: pitati 'vprašati', plakati 'jokati', jako 'zelo', 
kalati, veleti 'reči', od ondod 'od tam', istina 'resnica', znati 'vedeti', lubav 'ljubezen', 
svedočiti 'pričati', včiniti 'ravnati'.

Muršec s posebnim znakom (/: __:/) navaja tudi razlikovalno besedje, ki ni 
vedno sopomensko, npr. nemarnost /: vmajost :/; /: pripraviti :/ sprositi.11

Narečno besedje v izpisanem gradivu

Prleško narečje12 spada v panonsko narečno skupino. Na severu meji na 
slovenskogoriško narečje, od prekmurskega narečja ga na vzhodu loči reka Mura, 
od hrvaških narečij pa na jugu državna meja s Hrvaško. Prleško narečje delimo 
na štiri govore: zgornjeprleški govor (severno od Ptuja med Pesnico in Dravo); 
spodnjeprleški govor (vzhodno od črte Ormož–Ljutomer); srednjeprleški govor 
(spodnje Ptujsko polje med rekama Pesnica in Ščavnica); kujleški govor (med 
Dravinjo in Dravo ter na zgornjem Ptujskem polju) (Kolarič, 1968: 631). Ugotovimo 
lahko, da rojstni krat Jožefa Muršca sodi v zgornjeprleški govor. 

Peter Dajnko, utemeljitelj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, je sicer 
pripadnik slovenskogoriškega narečja, Jožef Muršec pa prleškega, vendar obe 
narečji sodita v panonsko narečno skupino, kar se še posebej odraža v njunem 
skupnem besedju: beteg, bridki, cirkvenik, davati, deca, den, dnes, dvoj, gratati, 
hasek, hujdi, jaki, jezero, joč, kak, kapati, kaštiga, kda, kerv, krez, krič, kvar, 
kvokla, lažliv, nemaren, obečati, obetanje, oča, pitati, preveno, stvoriti, vervati, 
znamla, znotrina.13

Pleteršnik ohranja precej Murščevega izrazja. Narečno panonsko besedje ima 
v Slovensko-nemškem slovarju različne geografske oznake: Št. [Štajerska], vzhŠt. 
[vzhodna Štajerska], na vzhodu, ogr. [ogrsko], jvzhŠt. [jugovzhodna Štajerska], 
kajk. [kajkavsko]: čudovati se = čuditi se, čudvati se (jvzh.Št.); davati = dajati 
(vzhŠt., ogr.); deca (vzhŠt., ogr., kajk.); den (vzhŠt., ogr.); finkošti = binkošti (Št.); 
kak = kakor (vzhŠt., ogr.); kdo = kdor (na vzhodu); znati = vedeti (na vzhodu); 
obečanje (ogr.); ondod = onod (jvzhŠt.); odondod (jvzhŠt.); pitati (vzhŠt., ogr., 
kajk.); zvati (vzhŠt., ogr., kajk.); dnes (vzhŠt.); dosegniti (vzhŠt.); gratati (Št., ogr.); 
hasniti (Št., Dol.); jezero (Št., ogr., kajk. BlKr.); joč (ogr., vzhŠt.); kalati (vzhšt.); 

11 To je značilno tudi za Kremplove in Slomškove pridige.
12 Več o prleškem narečju lahko izvemo v razpravah Rudolfa Kolariča (1968) ter monografijah Bernarda 

Rajha (2002) in Zinke Zorko (2009).
13 Besede so izpisane iz slovarja v Dajnkovem berilu (Rajh, 1998: 162–176).
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kda (vzhŠt.); krv (na vzhodu); lažljiv (Št.); ljubav (Notr., Št.); nišče (vzhŠt., Dol.); 
oča (Notr., vzhŠt.); padniti (vzhŠt.); paska (jvzhŠt.); prilizavati se (jvzhŠt.); 
spodoba (kajk.); stvoriti (Št., ogr., kajk.); toti (Št., ogr., Rož, KrGora); venda 
(vzhŠt., ogr.); vstanoti (vzhŠt., ogr.); znat = vedeti (na vzhodu); zvati (vzhŠt., ogr., 
kajk.); svedočiti (ogr.). 

Največ Murščevega besedja vsebuje Murkov slovar (1833), ki je bil Pleteršniku 
eden od glavnih virov poleg Cigaletovega, Janežičevega, Cafovega in Miklošičevega 
slovarskega gradiva: človečji = človeški (Mur., Cig., Jan., C.); dnes = danes (Mur., 
Jan., C.); zvati (Mur., Cig., Jan.); dosegniti = doseči (Mur.); gratati (Mik.); hasniti 
(Mur., Cig., Jan.); jezero (C., Mik.); joč (Mur., C., SIN); kalati (Mur., Cig., Jan.); 
kaštiga = kazen (Mur.); kda = kdaj, kadar (C., Mik.); krv = kri (Mur., Cig., Jan., 
Erj., Mik.); krič (Mur.); lažljiv = lažniv (Mur., Jan.); ljubav (Mur., V.-Cig., Jan., 
Kast., nk.); milostiven = milostiv (Mur., Jan., Dajn.-Mik.); nepokora (C.); nišče = 
nihče (Mur., Cig., Met.); oča = oče (Gor., Mik.); odsrd (Mur.); padniti = pasti (Mur., 
Dajn., Volk.); paska (C.); pitati (Mur., Cig., Jan.); plakati (Cig., Jan., Mik., trub., 
nk.); preveno (Mur., Cig., C., Dajn.-Mik.); priklad (Mur., Jan., C., Mik., Danj-Valj.); 
prilizavati se = prilizovati se (Mur.); slojza (Dajn.-Mik.); služebnik = služabnik 
(Mur., Jan.); smilečen (Mur., Cig., Jan.); spodoba (Mur.); stvoriti (Mur., Cig., Jan.); 
temuč (Dalm., Schön.); tjeden (C., Dalm.); toti (Cig., Mur., C.); učiniti (Mur., Jan., 
Mik.); zablod (Mur., Cig., C.); zaničavati = zaničevati (Jan.); za tega voljo (Cig., 
Jan.); znotrah = znotraj (Mur.), zvati (Mur., Cig., Jan.,); zrok (Meg., Guts., Mur., 
Mik.); svedočiti (Mur., Cig., Jan., Valj.); zvuna = zunaj (Mik.).

Prleško narečno besedje lahko najdemo tudi v dveh narečnih slovarjih: Slovar 
severovzhodnega ormoškega govora in slovar severozahodnoprleškega govora 
Gučati po antujoško. Tudi v narečju se pojavlja glas ü, ki ga pri Muršcu ne najdemo 
(čudovati – čüdovati se, odpustiti – odpüstiti, odpušenje – odpüšeje, stegnuvati 
– stegüvati, vujpati – vüpati, vura – vüra, zaničava – zaničüvati, zvun – zvünah). 
Razlika se pojavlja tudi pri zapisu sekundarnega j (angel – ajngel, ostro – ojšter). 
Narečje v vseh besedah izpričuje vokalizacijo glasu ł, tudi tam, kjer je Muršec 
nima (zadovžanje – zadužti se/zadužiti se, spuniti, napuniti). Muršec ne piše 
narečne besede gučati za govoriti, ki je ohranjena v narečju (nagovor/-iti – 
nagučati), za besedo kakšnikoli je v narečju izpričana beseda kakšigout (Orm.), 
glas v- v narečju ni onemel (časi – včasi/včasik), ohranjen je sklop gn- (dnes – 
gnes), samostalnik kvokla v narečju ohranja sklop kv-, vendar v obliki kvokača/
kvukla. V besedi obernul je v narečju vidna samoglasniška redukcija (obrnti). 
Skupne besede so naslednje: beteg, bluzi, bregi, bridki, cirkev, davati, deca, den, 
eden, gratati, hasek, hteti, hujdič, hujdoba, istina, jako, javkati, jezerenka (edina 
oblika za jezer), joč, kaj, kak, kalati, kapati, kaštigati, kda, kda, kelko, kres, krič, 
lažlivec, napuniti, znati, nedela, nega, nemre, niše (ormoški govor izpričuje obliko 
nišče), obečati, oča, oge, ovi, pali, pitati, pokapati, prebodnti, smilečen, stvoriti, 
štimati, tjeden, toti, varvati, venda, vkaniti, vmirati, vujpati, zvati, svedočiti.  

Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika še ohranja nekatere narečne besede, 
ki jih najdemo v izpisanem Murščevem besedju: narečno vzhodno: kdo 'kdor'; 
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narečno štajersko: toti 'ta'; narečno vzhodnoštajersko: smilečen 'usmiljen'. 
Ohranjenih je tudi kar nekaj besed z oznako starinsko in zastarelo: star. (starinsko): 
apostelj, človečji, zvati, krič 'krik', kvar 'škoda', ljubav 'ljubezen', mnogoter 
'mnogovrsten', znati 'vedeti', neizrečen/neizrekljiv 'neizmerno', oča 'oče', ondod 
'tam', štimati 'ceniti', učakati 'dočakati', veleti 'praviti, reči', znati 'vedeti', zvati 
'klicati'; zast. (zastarelo): brumen 'pobožen', časi 'včasih', dvojiti 'dvomiti', 
grozoviten, ino, istina, jezero 'tisoč', joger 'apostol, učenec', milostiv, preročba 
'prerokba', priklad 'dodatek', stvoriti 'ustvariti', učiniti 'narediti', vižati 'voditi, 
usmerjati', svedočiti 'dokazovati'.

ZAKLJUČEK

Muršec je svoje pridige prilagodil jezikovni izkušnji poslušalcev, vernikov; 
zato najdemo v pridigah narečne značilnosti njegovega okolja. Jezik pridig je, kot 
to velja za vsa obredna besedila, kljub temu vzvišen, ritmiziran in nikakor ni 
ubeseden v vsakdanjem pogovornem jeziku, temveč v tedanjem pokrajinskem 
knjižnem jeziku. Na glasoslovni in oblikoslovni ravnini je Muršec sledil Dajnku 
in njegovi knjižnojezikovni normi. Vendar so vidna tudi določena narečna 
odstopanja (npr. orodnik ženskega spola -oj), ki njegov jezik sicer približujejo 
Šerfovemu in tudi Kremplovemu zgodnjemu pridigarskemu jeziku z nekaterimi 
posebnostmi. Najdemo že nekaj osrednjeslovenskih značilnosti, na primer 
podaljševanje osnove s -t- pri samostalniku oča, ki prav tako kažejo na 
nadnarečnost vzhodnoštajerskih pridižnih besedil. V besedju so še vedno opazni 
germanizmi in skladenjski kalki. Težnja k izvirnemu vzhodnoslovenskemu besedju 
pa je vidna z navajanjem razlikovalnega besedja.
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PRILOGA

Slovarček
Besedje je urejeno po abecednem vrstnem redu in prečrkovano iz dajnčice v slovenico. 217 

geselskih  člankov vsebuje naslednje kratice in okrajšave:
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika
Etim. – Etimološki slovar slovenskega jezika
Plet. – Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar
Cerkv. – Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora
Orm. – Slovar severovzhodnega ormoškega govora
Dajn. – Dajnkovo besedje

A
adventi 'adventu' lok. sg.: v' adventi; Etim.: preko nem. Advent iz lat. adventus; SSKJ: advent; 

Plet.: advent; Cerkv.: advent
angeli pl.; Etim.: prevzeto iz. srlat. angelus (iz gr. angelos), nem. Engel; SSKJ: angel; Plet.: 

angel; Cerkv: ajngel
apostel: Apostel Pavl 'apostol Pavel'; Etim.: vpliv nemščine der Apostel; prevzeto prek lat. 

apostolus iz gr. apostolos 'odposlanec, sel, glasnik'; SSKJ: apostol, star. apostelj; Plet.: 
apostol, apostelj

armade gen. sg. 'vojska, armada': od sovražne armade; Etim.: prevzeto iz ben. it. armada, 
knjižno it. armata, izhodišče je lat. armata; SSKJ: armada; Plet.: armada

B
betek, betežni 'bolezen, bolani'; Etim.: madž. beteg; SSKJ: beteg 'nar. vzhodno bolezen'; Plet.: 

beteg 'die Krankheit' (Mur., Cig., Jan., ogr. i. kajk.- Valj. (Rad), vzhŠt.); betegovati, betežen 
biti (Mur.); Cerkv.: beteg 'bolezen'; Orm.: beteg 'bolezen'; Dajn.: beteg

bližnega ak. sg. 'bližnjega'; Etim.: cslovan. blizu, hrv., srb. blizú; SSKJ: bližnji -ega; Plet.: 
bližnji; Dajn:: bližnik

bluzi 'blizu'; Etim.: stcslovan. blizъ; SSKJ: blizu; Plet.: blizu; Cerkv: bluzi, bluzik; Orm.: 
bluzi, bluzik 
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bode 'bo'; Etim.: stcslovan. bǫdǫ; pslovan. *bdǫ 'bom' iz indoevropske baze *bhah2-; SSKJ: 
biti bo, stil. bodem; Plet.: biti bodi bom [bodem]

bogaboječi; Etim.: *bogъ, *bojati sę; SSKJ: bogaboječ; Plet.: bogaboječ
bogi lok. sg., božji: ostane večno zveličan v bogi; sin božji; Etim.: stcslovan bogъ, pslovan. 

*b gъ; SSKJ: bog bogu, božji; Plet.: bog bogu, božji
bregi 'bregovi' nom. pl.; Etim.: stcslovan. brěgъ, hrv. brijeg, srb. breg, rus. bereg, češ. břeh, 

pslovan. *bȇrgъ iz ide. *bherg'ho- 'vzpetina, breg' > stvnem. berg, nem. Berg 'gora'; SSKJ: 
breg bregovi, stil. bregi; Plet.: breg bregovi; Cerkv.: breg, mn. bregi

britkost 'žalost, grenkoba': žalost ino britkost; Etim.: stcslovan. bridъkъ 'oster, hud', hrv., srb. 
bridak, pslovan. *brdъkъ iz. pslovan. *brti; SSKJ: bridkost; Plet.: bridkost; Cerkv.: 
bridki; Orm.: bridek; Dajn.: bridki

brumno 'pobožno, prizadevno, vrlo'; Etim.: srvnem. vrum, nem. from; SSKJ: brumen, zast. 
pobožen; Plet.: brumen = pobožen

C
cesara ak. sg.; Etim.: slovan. *cěsarь iz lat. Caesar; SSKJ: cesar cesarja; Plet.: cesar cesarja
cirkvi dat. sg., cirkvenega, cirkvo ak. sg. 'cerkvi, cerkvenega, cerkev'; Etim.: iz srgr. kyrikon, 

klas. gr. kyriake 'gospodova hiša', izposojeno iz stvnem. kirihha, nem. Kirche; SSKJ: 
cerkev cerkve; Plet.: cerkev cerkve, cerkva; Cerkv.: cirkev; Dajn: cirkvenik

Č
časi 'včasih'; SSKJ: včasih, star. včasi, zast. časi; Plet.: včasih, včasi, včasik, časih, časi (Cig., 

Jan., Trub., Dalm., Levst. (Zb. sp.), nk.); Cerkv.: včasih, včasi, včasik; Orm.: včasi, včasik
človečjega 'človeškega': človečjega sina; SSKJ: star. človečji; Plet.: človečji = človeški (Mur., 

Cig., Jan., C.)
človek, človeka ak. sg., človeki dat. sg.; Etim.: stcslovan. čelověkъ.; SSKJ: človek človeka; 

Plet.: človek, človeka; Cerkv.: človek; Orm.: človek
čudeže ak. sg.; oblika nastala iz čudes po asimilaciji č-s > č-š in istočasni naslonitvi na sufiks 

-ežь (Ramovš 1924: 311); SSKJ: čudež; Plet.: čudež; Cerkv.: čüdež
čudovali 'čudili'; Etim.: Etim.: stcslovan. čudo; SSKJ: čuditi se; Plet.: čudovati se = čuditi se 

(jvzh. št.); Cerkv.: čüdovati se; Dajn.: čüdivati se 

D
dava 'daje' 3., sg., nedov.; Etim.: stcslovan. dati; SSKJ: dajati; Plet. davati = dajati (Mur., 

vzhŠt., ogr.); Cerkv.: davati; Orm.: davati; Dajn.: davati
deco 'otroke' ak. pl.; redukcija tc > c (slovan. detьca > deca); SSKJ: deca (knjižno otroci); 

Plet.: deca (vzhŠt., ogr., Kajk.-Valj. (Rad.)); Cerkv: deca; Dajn.: deca
demone ak. pl.; Etim.: prevzeto preko nemščine (Dämon) iz latinščine daemon (< gr. daimon); 

SSKJ: demon; Plet.: /
den, dnevih: sodni den, precej po totih dnevih; Etim.: stcslovan. dьnь; SSKJ: dan dneva, dni 

dnevov; Plet.: den (vzhŠt., ogr.); Cerkv.: den; Orm.: den; Dajn.: den
dergači 'drugače'; SSKJ: drugače; Plet.: drugače; Orm.: drugači
dino 'edino'; Etim.: stcslova. jedinъ; SSKJ: edino; Plet.: edin
dnes, dnešna 'danes, današnja'; Etim.: stcslovan. dьnьs; danes, današnji; Plet.: dnes = danes 

(Mur., Jan., C., vzhŠt.), današnji; Cerkv.: gnes; Orm.: gnes; Dajn.: dnes
doječim dat. pl.: gorje te nosečim ino doječim; Etim.: stcslovan. doiti; SSKJ: dojen, doječ; 

Plet.: dojit, dojen; Cerkv.: dojiti; Orm.: dojiti
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dolzvali 3., pl.; Etim.: stcslovan. zъvati 'klicati'; SSKJ: star. zvati; Plet.: zvati (Mur., Cig., 
Jan., vzhŠt., ogr., kajk.-Valj.); Cerkv: zvati; Orm.: zvati

domo 'domov'; Etim.: stcslovan. domъ; SSKJ: domov; Plet.: domov, domu; Cerkv.: domu; 
Orm.: domu

dosegnuli 'dosegli' 2., pl.: bote dosegnuli; SSKJ: doseči; Plet.: dosegniti = doseči (Mur., 
vzhŠt.); Cerkv.: dosegnti; Dajn.: dosegnuti

duhi 'duhu' lok. sg.: v duhi; Etim.: stcslovan. duxъ 'sapa, duševnost'; SSKJ: duh; Plet.: duh; 
Orm.: duh

dvajiti 'razdvajati'; Etim.: stcslovan. dъvoi, raz-; SSKJ: redko dvojiti za razdvajati; Plet.: 
dvojiti, razdvojiti

dvojiti 'dvomiti'; Etim.: iz dvoum; SSKJ: zast. dvojiti za dvomiti; Plet.: dvojiti (Habd., Guts., 
Jarn., Jan., kajk.-Valj., nk.); Orm.: dvojba; Dajn.: dvoj 'dvom'

E
eden; Etim.: stcslovan. jedinъ, *(j)edьnъ iz. pslovan. (j)edinъ; SSKJ: eden; Plet.: eden; 

Cerkv.: eden
endruga 'eden drugega' ak. du., endrugom 'eden drugemu' dat. du.: endruga lubita, endrugom 

pomagata; Etim.: stcslovan. jedinъ, *(j)edьnъ iz. pslovan. (j)edinъ; stcslovan. drugyi, 
pslovan. *drugъ 'drug, ne ta'; SSKJ: eden drugega

F
finkištah 'binkoštih' lok. pl.: po finkištah; Etim.: nastalo iz stvn. dat. pl. (zi)pfinkustin > 

finkošti (Ramovš 1924: 190);  stvnem. fimfchusti 'binkošti' (fimf 'pet'), izposojeno iz gr. 
pentekoste (Snoj 2003: 42); SSKJ: binkošti; Plet.: finkošti  = binkošti (Št.)

G
glad; Etim.: stcslovan. gladъ 'lakota', pslovan. *gldъ, ide. *goldho-; SSKJ: glad; Plet.: glad
gor vstanejo; nemški kalk: aufstehen; SSKJ: vstati; Plet.: vstati
gospoda; Etim.: stcslovan. gospodь, pslovan *g spodь; SSKJ: gospod, gospoda; Plet.: gospod, 

gospoda; Cerkv: gospod
gratati 'postati': zna zveličan gratati; Etim.: iz nem. gerathen (Pleteršnik); SSKJ: postati; 

Plet.: gratati = postati, posrečiti se (Mik., Št., ogr.); Cerkv.: gratati; Orm.: gratati; Dajn.: 
gratati

grešnik, grešnica, grešniki; Etim.: stcslovan. grěxъ, pslovan. *grěxъ; SSKJ: grešnik; Plet.: 
grešnik

grozen: grozen meč; grozovitna; Etim.: stcslovan. groza, pslovan. *groz; SSKJ: grozen, zast. 
grozoviten; Plet.: grozen, grozoviten = grozovit

H
hasne 'koristi': človeki nič ne hasne celi svet pridobiti; Etim.: madž. haszon; SSKJ: raba peša 

hasniti; Plet.: hasniti (Mur., Cig., Jan., Št., Dol.); Cerkv: hasek, hasnti; Dajn.: hasek
hramov; Etim.: stcslovan. xramъ 'hiša, šotor, tempelj', pslovan. *hrmъ; SSKJ: hram hramov; 

Plet.: hram
htel 'hotel'; Etim.: stcslovan. xotěti; SSKJ: hoteti; Plet.: hteti; Cerkv.: hteti 
hujdiča: od hujdiča; Etim.: stcslovan. xudъ; SSKJ: hudič; Plet.: hudič; Cerkv: hujdič
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hujdobiji 'hudobiji': v hujdobiji živeli; Etim.: stcslovan. xudъ; SSKJ: hudobija; Plet.: hudobija; 
Cerkv.: hujdoba; Dajn.: hujdi

I
ide 'gre';  Etim.: stcslovan. iti, sed. idǫ, hrv., srb. idem, pslovan. *jit; SSKJ: iti grem; Plet.: 

iti grem, gredem idem
ino 'in'; Etim.: pslovan. *ino (i 'in'+ no); SSKJ: zast. ino; Plet.: ino = in (neokršena oblika iz 

i-no) 
istino 'resnico' ak. sg.: za istino; SSKJ: zast. istina; Plet.: istina; Cerkv.: istina; Orm.: istina

J
jako 'zelo'; Etim.: hrv., srb. jak 'močan', pslovan. *jakъ 'kakršen, kakšen'; SSKJ: zelo; Plet.: 

zelo; Orm.: jako; Dajn.: jaki
jas 'jaz'; Etim.: stcslovan. azъ, pslovan. *jazъ; SSKJ: jaz; Plet.: jaz
javče 'joče': v težavi javče; javkanje 'stokanje';  Etim.: izpeljanka iz medmeta jav; SSKJ: javk, 

javkanje; Plet.: javk, javkanje; Cerkv.: javkati
je ne bilo: take težave je ne bilo od začetka; panonski način zanikanja 
jezer 'tisoč'; jezer ino jezer angelov; Etim.: madžarska izposojenka iz ezer; SSKJ: zast. jezero 

'tisoč'; Plet.: jezero = tisoč (C., Mik., Št., ogr., kajk., BlKr); Orm.: jezerenka 'tisočak'; 
Dajn.: jezero

joč 'jok'; jokal; Etim.: izpeljanka iz onomatopeje jo; SSKJ: jok; Plet.: joč (Mur., C., ogr.-Let., 
SIN, vzhŠt.); Cerkv.: joč; Dajn.: joč

Jogri 'apostoli'; Etim.: stbav. jungiro, nem. Jünger 'učenec'; SSKJ: zast. joger; Plet.: apostol

K
kaiti 'kajti'; Etim.: sklopljeno iz prislova kaj v nedoločni rabi in členka si; SSKJ: kajti; Plet.: 

kajti
kaj 'kar'; Etim.: kaj: pslovan. *ka + členek ali oziralni zaimek *jь, iz. ide. *kuah2; kar: nastal 

iz *ka 'kaj' in členka *že; SSKJ: kar; Plet.: kar; Cerkv.: kaj 'kaj, kar'
kak 'kakor'; Etim.: stcslovan. kakъ, pslovan. *kakъ 'kakšen'; SSKJ: kakor; Plet.: kak = kakor 

(vzhŠt., ogr.); Cerkv.: kak 'kot, kakor, kako'; Orm.: kak 'kako, kakor'; Dajn.: kak
kakšni koli 'kakršenkoli': kakšni koli način; Etim.: prvotni kak je razširjen s sufiksom -šǝn 

(Ramovš, 1924: 141); stcslovan. kakъ, pslovan. *kakъ 'kakšen'; stcslovan. koli 'kdaj, kadar 
koli', pslovan. *koli, *kole 'čas' (Snoj 2003: 288); SSKJ: kakršenkoli; Plet.: kakršen; Orm.: 
kakšigout 'kakršen koli'; Cerkv.: kaki 'kakšen, kakršen'

kalajo 'deliti, cepiti': grobi se kalajo; Etim.: hrv., srb. kalati, nar. češ. kalat, pslovan. *kalati 
je ponavljalni glagol od *kolti, sed. *kol'ǫ 'klati'; SSKJ: redko kalati 'cepiti'; Plet.: kalati 
(Mur., Cig., Jan., vzhŠt.); Cerkv: kalati 'cepiti'

kamen nom. sg., kamni 'kamnu' lok. sg., kameni adj., kamenom inst. sg.: kamen na kamni, 
kameni ludi, z' mlinskim kamenom; Etim.: adj. kamenьnь > *kamenǝn, kamenьna > 
*kamena > kamena (Ramovš, 1924: 93); stcslovan. kamy (rod. kamene), pslovan. *kamy 
(tož. *kamenь) (Snoj 2003: 252); SSKJ: kamen, knj. kamen 'kamnit'; Plet.: kamen, kamen 
(kamena miza) (Mur., Cig., Npes.-Vraz, Npr. (vzhŠt)-Kres); Cerkv.: kamen, kamnati

kapale 'padale'; SSKJ: eksp. redko kapati; Plet.: kapati (listje kapa, hruške kapajo) (Mur., 
Cig., vzhŠt.); Cerkv.: kapati 'padati'; Dajn.: kapati
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kaštige 'kazni': pres kaštige; Etim.: stvn. chastigōn, lat. castigare, Mik. (Et.) (Pleteršnik, 1894); 
SSKJ: kazen; Plet.: kaštiga = kazen (Mur.); Cerkv.: kaštigati; Orm.: kaštiga; Dajn.: kaštiga 

kda 'ko'; Etim.: *kъdь; SSKJ: ko; Plet.: kda = kdaj, kadar (C., Mik., vzhŠt.); Cerkv.: kda 'kdaj, 
ko, kadar'; Dajn.: kda

kdo 'kdor'; Etim.: kdo: stcslova. kъto, pslovan. *kъto; kdor: *kъto že; SSKJ: nar. vzhodno kdo 
'kdor'; Plet.: kdo = kdor (na vzhodu); Cerkv.: kdo 'kdo, kdor'

kelko 'koliko'; Etim.: stcslovan. kolikъ; SSKJ: koliko; Plet.: kolik; Orm.: keko 'koliko'; Cerkv.: 
kelko, keki

kerv 'kri' nom. sg.: sijano kerv; Etim.: stcslovan. krъvь, pslovan. *kry; SSKJ: kri; Plet.: krv 
= kri (Mur., Cig., Jan., Hrušica v Istri - Erj. (Torb.), na vzhodu – Mik.); Dajn.: kerv

kralestvi: nebeškem kralestvi; Etim.: cslovan. kralь, slova. *korl'ь prevzeto iz imena 
frankovskega vladarja Karl, Karel; SSKJ: kraljestvo; Plet.: kraljestvo

krepost; Etim.: stcslovan. krěpostь, pslovan. *krěpostъ, *krěpъkъ 'močan, trden'; SSKJ: 
krepost; Plet.: krepost 

kres 'čez'; Etim.: oblika kres bi naj nastala po križanju med homonimoma *čersъ in skrozě 
(Bezlaj, 1982: 91); cslovan. črězъ, star. hrv. črez, pslovan. *čerz(ъ) 'prek, čez' (Snoj 2003: 
86); SSKJ: črez, čez; Plet.: črez, čez; Cerkv: krez; Orm: krez; Dajn.: krez

kričom 'krikom': pred tvojim kričom; Etim.: stcslovan. krikъ; SSKJ: star. krič 'krik'; Plet.: 
krič (Mur.); Cerkv: krič; Orm.: krič; Dajn.: krič

kristian; Etim.: lat. christianus, gr. khristianos; SSKJ: kristjan; Plet.: kristijan = kristjan 
(Jan., nk.)

kvar; Etim.: hrv., srb. kvariti, slovaš. kvarit, pslovan. *kvariti 'mučiti, slabo ravnati'; SSKJ: 
star. kvar 'škoda'; Plet.: kvar; Dajn.: kvar

kvokla 'koklja'; Etim.: izpeljano iz kvokati 'kokati', kvočka, hrv., srb. kvočka 'koklja'; SSKJ: 
koklja; Plet.: kokoš, koklja; Orm.: kvokača, kvokati; Cerkv.: kvokača, kvokati, kvukla; 
Dajn.: kvokla

L
lažlivo 'lažnivo': lažlivi preroki, lažlivo abetanje; Etim.: stcslovan. lъžь 'lažniv', pslovan. *lъžь 

'laž'; SSKJ: lažniv; Plet.: lažljiv = lažniv (Mur., Jan., Št.); Cerkv.: lažliv; Orm.: lažlivec; 
Dajn.: lažliv

lubav 'ljubezen': lubav ino dobrota; Etim.: stcslovan. ljubъ; SSKJ: star. ljubav 'ljubezen'; Plet.: 
ljubav (Mur., V.-Cig., Jan. Kast., nk., Not., Št.); Dajn.: lübav

luč; Etim.: cslovan. lučь, pslovan. *lučь iz ide. *lek-; SSKJ: luč; Plet.: luč; Cerkv.: luč
ludi; Etim.: stcslovan. ljudьje, pslovan. *ludьje iz ide. *ledheies 'naraščaj, svobodni ljudje'; 

SSKJ: ljudje; Plet.: ljudje; Cerkv: ludje

M
mati, matere gen. sg.: od zapelane matere; Etim.: stcslovan. mati, matere, pslovan. *mati, 

*matere se je prek *mah2ter razvilo iz ide. *mah2to(r), rod. *mah2trs; SSKJ: mati matere; 
Plet.: mati matere; Cerkv.: mati matere

mesenost: naša mesenost; Etim.: stcslovan. męso, pslovan. *męso iz ide. *memso-; SSKJ: 
mesenost; Plet.: mesenost 

milostivno 'milostljivo': njegovo milostivno oko; Etim.: stcslovan. milъ 'ljub, drag'; SSKJ: 
milostljiv, star. milostiv; Plet.: milostiven = milostiv (Mur., Jan., Dajn.-Mik.)
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mnogateri; Etim.: stcslovan. mъnogъ; SSKJ: star. mnogoter 'mnogovrsten, raznovrsten'; Plet.: 
mnogoter (Trub., Kast.)

molili; Etim.: stcslovan. moliti 'prositi, moliti', pslovan. modliti; SSKJ: moliti; Plet.: moliti; 
Cerkv: moliti

murje 'morje', mursko 'morsko': v' mursko globočino;  Etim.: stcslovan. mor'e, *morio- iz ide. 
*mori; SSKJ: morje; Plet.: morje

N
nagovor; izraz je uporabljen kot sinonim pridigi; Etim.: stcslovan. govorъ 'hrup, šum', pslovan. 

*govorъ iz ide. *geh2- 'klicati, vpiti'; SSKJ: nagovor; Plet.: nagovor; Orm.: nagučati; 
Cerkv: nagučati, nagučavati

naj strašneša 'najstrašnejša': naj strašneša vura; Etim.: stcslovan. nai-; stcslovan. straxъ; 
SSKJ: najstrašnejši; Plet.: strašen

napunili 'napolnili': svojo mero napunili; Etim.: stcslovan. plъnъ; SSKJ: napolniti; Plet.: 
napolniti; Orm.: napuniti; Cerkv.: napuniti

ne zna 'ne ve'; Etim.: stcslovan. znati, sed. znajǫ 'vedeti, znati'; SSKJ: star. znati 'vedeti'; Plet.: 
znati = vedeti (na vzhodu, ogr.-Valj. (Rad.)); Orm.: znati

nebes, nebeške: iz nebes, nebeške moči; Etim.: stcslovan. nebesa, pslovan. *nebesa mn. od 
*nebo; SSKJ: nebesa; Plet.: nebesa

nebi 'nebu' lok. sg.: na nebi; Etim.: stcslovan. nebo, pslovan. *nebo iz ide. *nebhos 'vlaga, 
oblak, megla'; SSKJ: nebo, nebu; Plet.: nebu, na nebu

nebiene 'nobene'; Etim.: *obedьnь je dobil vzglasni n- po zgledu drugih nikalnic; SSKJ: 
noben; Plet.: noben, nibeden, nibena = nobeden (BlKr.-Erj.); Cerkv.: nebeden, neben

nedelo; Etim.: stcslovan. neděl'a 'nedelja, teden', *neděl'a (nikalnica *ne + izpeljanka iz *dělo); 
SSKJ: nedelja; Plet.: nedelja; Cerkv.: nedela

nedokončlivi 'neskončni': božji nedokončlivi milosti; Etim.: nikalnica ne + predložna zveza 
s koncem; SSKJ: neskončen; Plet.: nedokončen (nedokončna dobrota) (Gutsm.)

nega 'ni'; zanikan glagol biti; SSKJ: ni; Plet.: ni; Orm.: nega; Cerkv: nega
nemarnost; Etim.: hrv. nemar 'nemarnost, nemarljivost'; SSKJ: nemarnost; Plet.: nemarnost; 

Orm.: nemaren; Cerkv.: nemarnost 'lenoba'; Dajn.: nemaren 'len'
nemre 'ne more'; zanikan glagol moči; SSKJ: ne more; Plet.: ne more; Cerkv: nemren
nepokoro: skos nepokoro; Etim.: cslovan. pokora, pslovan. *pokora iz glagola *pokoriti (*po 

+ *koriti); SSKJ: nepokoravanje; Plet.: nepokora (C.)
nezrečlivo 'neizrekljivo, neizmerno': nezrečlivo težavo; Etim.: stcslovan. rešti, pslovan. *ret'i; 

SSKJ: neizrekljiv, star. neizrečen 'neizmeren'; Plet.: neizrečen, neizrekljiv (V.-Cig., Jan., 
nk.)

niše 'nihče'; Etim.: *ni-kъtъ-že; stcslovan. nikъto; SSKJ: nihče; Plet.: nišče = nihče (Mur., 
Cig., Met., vzhŠt.-Vest., Dol.); Orm.: nišče; Cerkv.: niše

O
obari 'obvaruj'; Bog me obari; Etim.: cslovan. varovati sę; SSKJ: obvarovati, obvaruj; Plet.: 

obvariti = obvarovati (Mur.), obvari, obvarji
obečano: obečano večno veselje; Etim.: stcslovan. obětъ 'obet, obljuba', hrv., srb. obećati, 

pslovan. *ob(v)ětъ 'obljuba'; SSKJ: obetanje; Plet.: obečanje (ogr.-Valj. (Rad.)); Orm.: 
obečati 'obljubiti'; Cerkv.: obečati 'obljubiti'; Dajn.: obečati
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obernul 'obrnil'; Etim.: hrv., srb., obrnuti, *ob(v)ьr(t)nǫti; SSKJ: obrniti; Plet.: obrniti; Cerkv.: 
obrnti

obetanjom instr. sg.: z' dobrim obetanjom; Etim.: stcslovan. obět 'obet, obljuba', pslovan. 
*ob(v)ětъ; SSKJ: obetanje; Plet.: obetanje (s praznim obetanjem); Dajn.: obetanjeobličje; 
Etim.: stcslovan. obličije 'postava, podoba', pslovan. *ob(ь)ličьje; SSKJ: obličje; Plet: 
obličje

oča, očeta: oča nebeški, nebeškega očeta; Etim.: po križanju oblik rod. *otьca > sloven. oca 
in zvalnika *otьče, ki sodita k staremu im. *otьcь > sloven. otec; SSKJ: nav. im. ed., star. 
oča 'oče'; Plet.: oča = oče (Gor., Mik., Not.-Valj., vzhŠt.); Orm.: oča; Cerkv.: oča; Dajn.: 
oča 

očem 'hočem, želim'; Etim.: enklitično čem je dalo povod, da so se tudi ortotonirane oblike 
pričele rabiti brez -x, h-: očem, otel (Ramovš, 1924: 237); stcslovan. xotěti, pslovan. *hъtěti, 
sed. *h(v)ot'ǫ; SSKJ: hoteti; Plet.: hoteti, očem (Gor., Rož.)

oči, očna 'očesna': pred oči, očna želčnost; Etim.: stcslovan. oko, očese, pslovan. * ko, * čese, 
dv. * či, ide. *h3ok; SSKJ: oči, očesna; Plet.: oči, očesna 

odpustiti, odpušenje 'odpuščanje'; Etim.: stcslovan. pustiti 'pustiti, izpustiti'; SSKJ: odpustiti, 
odpuščanje; Plet.: odpustiti, odpuščanje; Cerkv.: odpüstiti, odpüšeje

odserdenje; Etim.: cslovan. srъdьba 'jeza', srъditi sę, pslovan. *sъrdь iz ide. *k'erd, k'des; 
SSKJ: srditi, razsrditi; Plet.: odsrd (Mur.), odsrditi se (Mur., Danj.)

ogen; Etim.: stcslovan. ognь, pslovan. *ogn'ь, stind. agni-, lat. ignis, ide. *ognis, egnis; SSKJ: 
ogenj; Plet.: ogenj; Cerkv.: ogen

ogible 'ogiblje, izogiba'; Etim.: cslovan. ogъnǫti se 'oviti se', ogybati sę 'ovijati se, zvijati se', 
pslovan. *ogъ(b)nǫti 'zakriviti', *ogybati 'kriviti' je sestavljeni iz *o(b) in *gъ(b)nǫti; SSKJ: 
ogibati se, ogiblje, izogibati se; Plet.: ogibati, ogibljem, izogibati se; Cerkv.: ogibati se

ognul 'ognil': se zbudil ino pogublenja ognul; Etim.: cslovan. ogъnǫti se 'oviti se', ogybati sę 
'ovijati se, zvijati se', pslovan. *ogъ(b)nǫti 'zakriviti', *ogybati 'kriviti' je sestavljeni iz *o(b) 
in *gъ(b)nǫti; SSKJ: ogniti se, izogniti se; Plet.: ogniti; Cerkv.: ognti se, ognla

oko; Etim.: stcslovan. oko, očese, pslovan. * ko, * čese, dv. * či; SSKJ: oko, Plet.: oko; 
Cerkv.: oka, oko

ondod 'tam': od ondod 'od tam'; SSKJ: star. ondod 'tam'; Plet.: ondod = onod (jvzŠt.), odondod 
= od ondod (C.), odondod (jvzhŠt.)

operli 'oprli'; SSKJ: opreti; Plet.: opreti 
ostro; Etim.: strcslovan. ostrъ; SSKJ: oster; Plet.: oster; Orm.: ojšter
otroki 'otroci'; Etim.: stcslovan. otrokъ 'fant, otrok, služabnik', pslovan. *otrokъ iz *otret'i; 

SSKJ: otrok otroci; Plet.: otrok otroci; Cerkv.: otrok, deca
ovem 'onem': na ovem; SSKJ: oni; Plet.: oni; Cerkv.: ovi; Orm.: ovi

P
padneo 'padejo'; Etim.: stcslovan. pasti (sed. padǫ), hrv., srb. pasti (sed. padnem), pslovan. 

*pasti (sed. *padǫ) iz ide. intenziva *ped-pod-mi, stind. padyate; SSKJ: pasti padem; 
Plet.: padniti, padnem = pasti (Mur., Danj., Volk., vzhŠt.-Valj.); Cerkv.: padnti

pali 'padli'; Etim.: stcslovan. pasti (sed. padǫ); SSKJ: stil. pal pala; Plet.: /; Cerkv.: pala, pali
pasko 'pozornost' ak. sg.; SSKJ: /; Plet.: paska (C., jvzhŠt.) 
pepeli 'pepelu' lok. sg.: k pepeli žgano; Etim.: stcslovan. pepelъ; SSKJ: pelel; Plet.: pepel
pergrešenji 'pregreha': v' pergrešenji; Etim.: stcslovan. grěxъ; SSKJ: pregrešnost, pregreha; 

Plet.: pregreha, pregrešenje
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perpela 'pripelje'; Etim.: nar. hrv. peljati, kajk. peljati, čak. čakat, pslovan. *pel'ati iz *pelti, 
ide. *pelh2- 'pognati v gibanje'; SSKJ: pripeljati; Plet.: pripeljati

perva, pervič 'prva, prvič'; Etim.: stcslovan. prъvъ, pslovan. *pъrъv iz ide. *pH-o-; SSKJ: 
prvi, prvič; Plet.: prvi, prvič; Cerkv.: prvi

pitali 'vprašali'; arhaizem; SSKJ: /; Plet.: pitati (Mur., Cig., Jan., vzhŠt., ogr., kajk.); Cerkv.: 
pitati 'vprašati'; Orm.: pitati 'vprašati'; Dajn.: pitati

plakajo 'jočejo', plakali 'jokali'; Etim.: stcslovan. plakati sę, hrv., srb. plakati, pslovan. *plakati 
sę (prvotno *'tolči se), ide. *plah2k-; SSKJ: knjiž. plakati 'jokati'; Plet.: plakati (Cig., Jan., 
Mik., Trub., nk.)

plamen, plameniti 'plameneti'; Etim.: stcslovan. plamy, plamene, pslovan. *polmy, tož. 
*polmenь; SSKJ: plamen, plameneti; Plet.: plamen, plameneti, plameniti (V.-Cig.); Cerkv.: 
plamen

počtenje 'poštenost'; Etim.: hrv., srb. pošten, bolg. počten, stcslovan. počьtenije; SSKJ: 
poštenje, poštenost; Plet.: poštenje, poštenost 

pogubiti; Etim.: stcslovan. pogubiti 'uničiti, usmrtiti, izgubiti', pslovan. *pogubiti (*po + 
*gubiti 'povzročiti, da se kdo zvije, zguba, umre'); SSKJ: pogubiti; Plet.: pogubiti; Dajn.: 
pogübiti

pohujšavavci 'pohujševalci'; Etim.: izpeljano iz primernika hujši, stcslovan. xudъ 'majhen', 
pslovan. *xudъ 'slab, slaboten, suh'; SSKJ: pohujševalec; Plet.: pohujšljivec

pokople 'pokoplje'; Etim.: stcslovan. kopati; SSKJ: pokopljem; Plet.: pokopljem; Cerkv.: 
pokapati

pokrili 'prekrili'; Etim.: stcslovan. kryti 'pokrivati, prikrivati, skrivati'; SSKJ: pokriti; Plet.: 
pokriti; Cerkv.: pokriti

povikša 'povišal': da bi sam se povikša; Etim.: stcslovan. vysokъ, pslovan. *vysokъ iz ide. 
upso-ko; SSKJ: povišati; Plet.: povikšati = povišati  

požere 'požre, poje'; Etim.: stcslovan. žrěti, požrěti, pslovan. *žerti; SSKJ: požreti; Plet.: 
požreti; Cerkv.: požreti

prebodne 'prebode'; Etim.: stcslovan. bosti (sed. bodǫ); SSKJ: prebosti, prebodem: Plet.: 
prebosti, prebodem; Cerkv.: prebodnti 

prepir; Etim.: hrv., srb. prepirati se, pslovan. *perpirati sę (*perperti sę); SSKJ: prepir; Plet.: 
prepir

preročenje 'prerokba'; Etim.: stcslovan. prorokъ, pslovan. *prorokъ iz *proret'i (sed. *prorekǫ 
iz *pro 'vnaprej' + *ret'i, *rekǫ 'reči'); SSKJ: zast. preročba 'prerokba'; Plet.: preročba  

pres 'brez'; Etim.: pslovan. *bez, *perz; SSKJ: brez; Plet.: brez
presobernuti 'spreobrniti'; Etim.: hrv., srb. obrnuti, *ob(v)ьr(t)nǫti; SSKJ: spreobrniti; Plet.: 

preobrniti
preveno 'vedno'; Etim.: pre-v-eno (Miklošič); strcslova. vъ inǫ > vynǫ; SSKJ: /; Plet.: preveno 

(Mur., Cig., C. Dajn.-Mik); Dajn.: preveno 
priklad 'zgled, primer'; SSKJ: zast. priklad 'dodatek'; Plet.: das Beispiel priklad (Mur., Jan., 

C., Mik., Danj.-Valj.); Dajn.: priklad  
prilizavajo 'prilizujejo'; Etim.: stcslovan. lizati (sed. ližǫ); SSKJ: prilizovati se; Plet.: 

prilizavati se = prilizovati se (Mur., jvzhŠt.) 
pripravti 'pripraviti'; SSKJ: pripraviti; Plet.: pripraviti
puntaria 'upor'; Etim.: bav. srvnem. punt, bunt, nem. Bund 'zveza'; SSKJ: nav. eks. puntarija 

'upor'; Plet.: punt (Trub.)
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R
reče, rekoč; Etim.: stcslovan. rešti (sed. rekǫ), pslovan. *ret'i (sed. *rekǫ); SSKJ: reči, rečem, 

rekoč; Plet.: reči, rečem, rekoč; Cerkv.: rečti
Rimcov 'Rimljanov'; SSKJ: Rimljanov; Plet.: Rimljanov

S
serc 'src'; Etim.: stcslovan. srьdьce, pslovan. *sьrdьce je manjšalnica iz ide. *k'erd (rod. 

*k'd-es); SSKJ: src; Plet.: src
slabost; Etim.: stcslovan. slabъ; SSKJ: slabost; Plet.: slabost
slatke 'sladke': slatke besede; Etim.: stcslovan. sladъkъ, pslovan. *soldъkъ; SSKJ: sladke; 

Plet.: sladke
sloize, slojze 'solze': kres sloize stače; Etim.: stcslovan. slьza; SSKJ: solza; Plet.: slojza (Danj.-

Mik.) pogl. solza 
služebnikom 'služabnikom'; Etim.: stcslovan. služiti; SSKJ: služabnik; Plet.: služebnik = 

služabnik (Mur., Jan.)
smilečen 'usmiljen'; Etim.: stcslovan. sъmiliti sę; SSKJ: nar. vzhodnoštajersko smilečen 

'usmiljen'; Plet.: smilečen (Mur., Št.-Cig., Jan.); Cerkv.: smilečen 'usmiljen'
smert; Etim.: stcslovan. sъmrъtь; SSKJ: smrt; Plet.: smrt
sonce; Etim.: stcslovan. slъnьce; SSKJ: sonce; Plet.: sonce pogl. solnce 
soseda; Etim.: stcslovan. sǫsědъ; SSKJ.: soseda; Plet.: soseda
spodoba 'podoba'; Etim.: hrv., srb. podoba, spodoba, pslovan. *podoba (*po + *doba 'oblika, 

časovno obdobje'); SSKJ: podoba; Plet.: spodoba (Mur., kajk.-Valj.)
sprositi 'izprositi'; Etim.: stcslovan. prositi; SSKJ: sprositi, gl. izprositi; Plet.: izprositi
spuniti, spuni, spunjeno 'izpolniti, izpolni, izpolnjeno': kateri božjo volo spuni; Etim.: 

stcslovan. plъnъ; SSKJ: izpolniti; Plet.: izpolniti; Cerkv.: spuniti
starše; Etim.: nastalo iz *starějьši; SSKJ: starši; Plet.: starši  
stegnuvati 'stegovati'; Etim.: stcslovan. sъtęgnǫti, hrv., srb. zategnuti, pslovan. *tęgnǫti; SSKJ: 

stegovati, gl. iztegovati; Plet.: iztegovati; Cerkv.: stegüvati se
stemniti 'stemniti se'; Etim.: stcslovan. tьma; SSKJ: stemniti se; Plet.: stemniti se
strahovitno 'strahovito, strašno'; Etim.: stcslovan. straxъ; SSKJ: strahovito; Plet.: strahoviten
strašneši 'strašnejši'; Etim.: stcslovan. straxъ; SSKJ: strašnejši; Plet.: strašen
stvoritela 'stvaritelja' ak. sg.; Etim.: stcslovan. sъtvarь; SSKJ: zast. stvoriti 'ustvariti'; Plet.: 

stvoriti (Št.-Mur., Cig., Jan., ogr., kajk.-Valj.); Cerkv.: stvoriti; Orm.: stvoriti; Dajn.: stvoriti
svet: svet premine; Etim.: stcslovan. svět; SSKJ: svet; Plet.: svet 

Š
štimajo 'cenijo': visoko štimajo; Etim.: it. stimare 'ceniti', lat. aestimare 'ceniti, čislati, misliti'; 

SSKJ: star. štimati 'ceniti'; Plet.: štimati (Mur., Krelj, Jan), auf etwas stolz sein (jvzhŠt.); 
Cerkv.: štimati; Orm.: štimati se

T
teliko krat 'tolikokrat'; Etim.: cslovan. tolikъ, toli 'toliko'; stcslovan. kratъ; SSKJ: tolikokrat; 

Plet.: tolikokrat; Orm.: tekokrat; Cerkv.: teko, telko
temoč 'temveč'; Etim.: sklopljeno iz tem < pslovan. *těmь (orodnik ed. kazalnega zaimka *tъ 

> ta in prislova več); SSKJ: temveč; Plet.: temuč (starejša pisava za temveč) (Dalm., 
Schön.)
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terdovratnost 'trdovratnost'; Etim.: stcslovan. tvrъdъ; stcslovan. vratъ; SSKJ: trdovratnost; 
Plet.: trdovratnost

terjajo; Etim.: cslovan. těrjati 'zahtevati', slovan. *těr'ati (ponavljalni glagol od pslovan. *terti); 
SSKJ: terjati; Plet.: terjati

terplenje 'trpljenje'; Etim.: stcslovan. trъpěti; SSKJ: trpljenje; Plet.: trpljenje
tesnobo; Etim.: stcslovan. těsnъ; SSKJ: tesnoba; Plet.: tesnoba
tjedne 'tedne': kres 4 tjedne; Etim.: *tъd'e dьnь 'isti dan'; SSKJ: teden; Plet.: tjeden (C., Dalm., 

Dol.); Cerkv.: tjeden, Orm.: tjeden 
toto: v toto mesto; Etim.: oblika kazalnega zaimka, nastala iz totъjь (Logar 1996); SSKJ: nar. 

štajersko toti 'ta'; Plet.: toti = ta (Št.-Cig., Mur., ogr.-C., Rož-Kres, KrGora); Cerkv.: toti 
tožba; Etim.: stcslovan. tǫžiti; SSKJ: tožba; Plet.: tožba

V
varite se 'varujte se'; Etim.: cslovan. varovati sę, pslovan. *varovati iz pslovan. *vara (*varъ); 

SSKJ: varovati; Plet.: varovati; Cerkv.: varvati
včaka 'učaka'; Etim.: cslovan. čakati; SSKJ: star. učakati 'dočakati'; Plet.: učakati; Cerkv.: 

včakati se; Orm.: včakati se
včinili 'ravnali'; Etim.: hrv., srb. čin 'dejanje' (činiti 'delati'), pslovan. *činъ; SSKJ: zast. učiniti 

'narediti, storiti'; Plet.: učiniti (Mur., Jan., Mik., nk., vzhŠt.)
vekoma 'vekomaj': na vekoma; Etim.: stcslovan. věkъ; SSKJ: vekomaj; Plet.: vekoma = 

vekomaj (Dalm., Kas., Jap.)
veli se 'reče se': advent se veli v'našem jeziki prihod; Etim.: stcslovan. velěti 'hoteti, ukazovati', 

hrv., srb. velim 'rečem, pravim'; SSKJ: star. veleti 'praviti, reči'; Plet.: veleti = praviti (BlKr, 
jvzŠt.)

velikoj: z velikoj močjoj; Etim.: stcslovan. velikъ; SSKJ: veliko; Plet.: veliko
venda 'vendar'; Etim.: *ven iz *viny že (manj verjetno iz věmь da že) (Snoj, 2003: 813); 

SSKJ: vendar; Plet.: venda (vzhŠt., ogr.-C.); Cerkv.: venda, vanda; Orm.: venda
verjejo 'verujejo': menje verjejo; Etim.: stcslovan. věra, pslovan. *věra, stvnem. wara; SSKJ: 

verovati, verujem; Plet.: verovati, verujem; Cerkv.: vervati; Orm.: vervati; Dajn.: vervati
veršili 'vršili': grehe na grehe veršili; Etim.: cslovan. vrъšiti; SSKJ: vršiti; Plet.: vršiti
veselje: njegovo veselje; Etim.: stcslovan. veselъ; SSKJ: veselje; Plet.: veselje
više  'višje, visoko': više štima; Etim.: stcslovan. vysokъ; SSKJ: višje; Plet.: više visoko (C.)
vižati, previžati; Etim.: srvnem. vise 'način'; SSKJ: zast. vižati 'voditi, usmerjati'; Plet.: vižati 

= voditi, ravnati (iz nem. weisen), previžati = prepričati; Cerkv.: viža 'melodija'
vkaniti 'ukaniti'; Etim.: kajk. fkaniti 'prevarati', iz vъ in kaniti; SSKJ: ukaniti; Plet.: ukaniti 

(Mur., Cig., Jan., Notr., jvzhŠt.); Orm.: vkaniti; Cerkv.: vkanti; Dajn.: vkanuti 
vkup: vkup zebrati 'skupaj zbrati'; Etim.: cslovan. vъkupъ, vъkupě iz prvotne zveze *vъ kupъ; 

SSKJ: vkup 'skupaj'; Plet.: vkup
vmerje 'umre'; Etim.: stcslovan. umrěti, pslovan. *umerti; SSKJ: umreti; Plet.: umreti umrem 

umrjem; Cerkv.: vmirati; Orm.: vmirati
vmori 'umori'; Etim.: cslovan. moriti, pslovan. *moriti je vzročni glagol od *merti 'mreti'; 

SSKJ: umoriti; Plet.: umoriti
vnukece 'vnukce, vnučke'; Etim.: cslovan. vъnukъ; SSKJ: vnukec 'vnuček'; Plet.: vnuček 

'vnuk' (Cig., Jan., C.)
vojske; Etim.: cslovan. voiska; SSKJ: vojska; Plet.: vojska
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v'pelavanje 'uvod, vpeljava'; Etim.: kajk. peljati, čak. peljat, pslovan. *pel'ati iz *pelti; SSKJ: 
vpeljavanje 'vpeljevanje'; Plet.: vpeljavanje = vpeljevanje; Cerkv.: vpelavati

vstanuli 'vstali'; Etim.: stcslovan. stati (sed. stanǫ); SSKJ: vstati; Plet.: vstaniti = vstati 
(vstanoti) (vzhŠt., ogr.); Orm.: vstanoti; Dajn.: vstanuti

vučili 'učili'; Etim.: stcslovan. učiti; SSKJ: učiti; Plet.: učiti; Orm.: vučen; Cerkv.: vüčiti se
vuho: vuho odpere; Etim.: stcslovan. uxo; SSKJ: uho; Plet.: uho; Orm.: vuho; Cerkv.: vüha
vujpati 'upati'; Etim.: stcslovan. upъvati; SSKJ: upati; Plet.: upati; Cerkv.: vujpati; Orm. 

vüpati
vuke 'uke': skos vuke; Etim.: pslovan. ukъ; SSKJ: uk; Plet.: uk; Cerkv.: vük
vura: strašna vura; Etim.: srvnem. ure, nem. Uhr, prevzeta iz stfrc. (h)ore in lat. hora, 

izposojeno iz gr. hora; SSKJ: ura, Plet.: ura; Orm.: vüra; Cerkv.: vüra; Dajn.: vüra

Z
zablodenje; Etim.: stcslovan. blǫditi; SSKJ: zabloda, zablodelost; Plet.: zablod (Mur., Cig., 

C.), zabloda (C., Trub.,-Mik., Slom.)
zadnega: zadnega dneva; Etim.: stcslovan. zadi 'zadaj', pslovan. *zadъ iz prslovan. *za; SSKJ: 

zadnji; Plet.: zadnji
zadovžanji  'zadolžanje, zadolžitev'; Etim.: stcslovan. dlъgъ; SSKJ:  zadolžitev, zadolženost; 

Plet.: zadolženost; Cerkv.: zadužti se; Orm.: zadužiti se
zaničava, zaničavali, zaničavaš 'zaničuje, zaničevali, zaničuješ';  Etim.: iz pslovan. *ni-čь 

že; SSKJ: zaničevati; Plet.: zaničavati = zaničevati (Jan.); Orm.: zaničüvati
zapelali 'zapeljali'; Etim:: kajk. peljati, čak. peljat, pslovan. *pel'ati iz *pelti; SSKJ: zapeljati; 

Plet.: zapeljati; Cerkv.: zapelati se
zasip; Etim.: stcslovan. sypati; SSKJ: zasip; Plet.: zasip
zatega volo; Etim.: iz predloga za in tožilniške oblike samostalnika vola, kalk po nemški 

predložni zvezi um – willen (Bajec, 1959: 141); SSKJ: /; Plet.: za tega voljo (Cig., Jan.) 
zcagati 'obotavljati se, obupati'; Etim.: srvnem. (ver)zagen; SSKJ: nižje pog. scagati 'obupati'; 

Plet.: cagati
zemli 'zemlji'; Etim.: stcslovan. zemlja, pslovan. *zeml'a; SSKJ: zemlja; Plet.: zemlja; Cerkv.: 

zemla
zinemo; Etim.: stcslovan. zinǫti 'odpreti usta'; SSKJ: ziniti; Plet.: ziniti; Cerkv.: zinti
zlodji 'zlodju' dat. sg.; Etim.: stcslovan. zъlodějь; SSKJ: zlodej, zlodja; Plet.: zlodej, zlodja; 

Cerkv.: zlodi, zlodja
znam, znamo 'vem, vemo/znamo': dneva naše smrti ne znamo; znamo vsako vuro vmreti; 

Etim.: stcslovan. znati (sed. znajǫ) 'znati, vedeti; SSKJ: star. znati 'vedeti'; Plet.: znat = 
vedeti (na vzhodu); Orm.: znati

znamlenje 'znamenje'; Etim.: stcslovan. znamenije; SSKJ: znamenje; Plet.: znamenje; Cerkv.: 
znamla; Dajn.: znamla

znotrah 'znotraj'; Etim.: hrv. iznutra, iz *jьznǫtra 'od znotraj' + *-j; SSKJ: znotraj; Plet.: 
znotrah = znotraj (Mur.); Cerkv.: znotrah; Dajn.: znotrina

zovejo, zvala 'kličejo, klicala'; Etim.: stcslovan. zъvati (sed. zovǫ); SSKJ: star. zvati 'klicati'; 
Plet.: zvati (Mur., Cig., Jan., vzhŠt., ogr., kajk.-Valj.); Cerkv.: zvati; Orm.: zvati; Dajn.: 
zvati, zovem

zrok 'vzrok; Etim.: cslovan. vъzrokъ; SSKJ: vzrok; Plet.: zrok (Meg., Guts., Mur., Mik., ogr.), 
pogl. vzrok
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zvedočiti 'svedočiti, pričati, dokazovati'; SSKJ: zast. svedočiti 'dokazovati'; Plet.: svedočiti 
(Mur., Cig., Jan., ogr.-Valj., nk.); Orm.: svedočiti

zveličar, zveličanje, zveličajoče: večno zveličanje; zveličajoče vuke; Etim.: stcslovan. veličati; 
SSKJ: zveličar, zveličanje; Plet.: zveličar, zveličanje

zvun 'zunaj'; Etim.: iz (< *jьz) in vun 'ven'; SSKJ: zunaj; Plet.: zvun (C.), zvuna = zjnaj (Mik.); 
Cerkv.: zvünah, vünah; Dajn.: zvünah

Ž
želah 'željah': sladostnih želah; Etim.: stcslovan. želěti; SSKJ: želje; Plet.: želje
židovi 'židje'; SSKJ: žid, židje, židi; Plet.: žid, židov (Mur., Mik., Št.); Cerkv.: židov (dreti se 

kak židov)
živinske 'živalske': živinske žele; Etim.: stcslovan. živъ; SSKJ: živinski; Plet.: živinski (Cig.)
živlenje 'življenje'; Etim.: stcslovan. žiti (sed. živǫ); SSKJ: življenje; Plet.: življenje; Cerkv.: 

živleje
žnel 'žel'; Etim.: stcslovan. žeti (sed. žьn'ǫ); SSKJ: žeti; Plet.: žeti





Јована Бандић1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

ЛЕКСИКА СТРАНОГ ПОРЕКЛА У РОМАНУ ОЧЕВИ И ОЦИ  
СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА2

Studying the lexis of Slobodan Selenić’s novel Fathers and Forefathers by the method of  
total excerption of loanwords, 381 loanwords have been identified on 120 pages of the novel. 
Loanwords are largely a source of knowledge in different cultures, and since Slobodan Selenić 
in his novel Fathers and Forefathers thematizes the encounter of different cultures, the 
connection between culture and language becomes prominent in the lexical layer of the novel. 
A domination of lexis from classical languages has been noted   as opposed to other foreign 
influences. 

Кеy words: lexicology, linguoculturology, loanwords, cultural code.

УВОД

Културу једног народа можемо открити кроз његов језик. Јер, језик и 
култура су две категорије које се међусобно преплићу, пошто „нема култу-
ре без језичког израза, нити пак има језика без културног садржаја“ (Bugarski, 
2005: 16). Језик ствара културу, чува је, преноси, али се истовремено прила-
гођава истој, развија се према њеним потребама. Значајан извор сазнања 
једне културе јесу културеме. Оне су чувари традиционалне културе, јер 
свако време је носилац „специфичног културног кода који се из данашње 
перспективе идентификује као традиција“  (Недељков и Петровачки, 2006: 
278), а који је умногоме  другачији од савременог културног амбијента. Зато 
спрега између културе и језика долази до изражаја у дeскриптивним речни-
цима, где „треба на основу информације у речнику да стекнемо увид у 
културу (или различите културе) носилаца једног језика“ (Недељков, 2006:  
292).

1 jovanabandic@gmail.com
2 Рад је писан у оквиру докторских студија Језика и књижевности на Филозофском факултету у 

Новом Саду на предмету Лексиколошко и лексикографско проучавање савременог српског језика, 
под менторством проф. др Љиљане Недељков.
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Дијалог култура

Слободан Селенић (1933–1995) у свом роману Очеви и оци (1985) тема-
тизује додире две културе, српске и енглеске, тако што јунаке романа смешта 
на тло Другога. Роман је о Србину  Стевану  Медаковићу, правнику који  
одлази  на  постдипломске студије у Бристол. Тамо упознаје младу 
Енглескињу Елизабету Блејк и доводи је са собом у полуоријентални Бео-
град. Пошто су културолошке разлике непремостиве, Селенић уводи лик 
Јеврејке Рахеле, чија је улога да укаже да је способност прилагођавања кључ 
разумевања друге културе.

Културни код овога романа долази до изражаја и кроз његову лексику, 
јер књижевно дело је „језична творевина“ (Solar, 1977: 10) и као такво, не 
можемо га разумети уколико не разумемо природу самог језика. Како би 
што боље приказао тешкоће на које наилази културни дијалог ово двоје 
људи са туђом средином у којој су се нашли, Селенић3 уводи енглески језик. 
У роману су дати читави дијалози на енглеском језику, али и поједини из-
рази и лексеме које се уносе у структуру српског језика. Један део романа 
приказује тешкоће због недовољног познавања енглеског језика и културе, 
са којима се сусрео Стеван Медаковић док је боравио у Лондону. Те тешкоће 
указују и на сам његов однос према средини у којој се нашао, његово него-
довање због свега онога што му је било страно и незамисливо у средини из 
које је он долазио. Када се Елизабета Блејк нашла у Београду, на сличну 
језичку и културну баријеру је наишла. Била је сва неснађена, а о свему томе 
сазнајемо из писама која су била упућена пријатељици Рахели (Јеврејки) у 
Енглеску. У своја писма убацивала је енглеске речи, како из недовољног 
познавања српског језика, тако, можда, и због потребе да на тренутак по-
бегне  од света који јој је задавао толико мука. 

Овај роман обилује лексиком страног порекла у оригиналној графији. 
Већина лексичких јединица енглеског језика припада првој глави, а разлог 
томе јесте њен садржај, јер Стеван износи своја сећања из Енглеске. Занесен 
утисцима прошлих догађаја, он убацује у своје приповедање оригиналну 
лексику. То су речи свакодневног говора којима нас је Селенић, на један 
необичан начин, увео у један свет, чији нам културни код и није тако близак. 
Елизабетина писма  нису толико прошарана речима енглеског језика, будући 
да се она трудила свим силама да што боље савлада српски језик и тако што 
боље разуме културни код Срба. У оквиру романа наведено је и неколико 
лексичких јединица шпанског језика. Оне су записане у другој глави рома-
на. Ову главу сачињава писмо које је Рахела упутила Стевану. У њему она 
износи своја запажања о односу Срба према јеврејској култури и језику. Она 
спомиње шпанско-јеврејски говор (ладино), којим говоре Јевреји на Балкану, 
због чега укључује лексику шпанског језика у оригиналу.

3 Пошто је у више наврата боравио у Енглеској, а 1961. нашао се на постдипломским студијама у 
Бристолу, Селенић је, на један  наизглед  лак начин, представио сусрет ових двеју култура.
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Услед дијалога различитих култура, сасвим је природно што језик рома-
на обилује лексиком страног порекла. Уколико се бавимо овом категоријом 
речи у једном језику, можемо пратити како додире различитих култура, тако 
и утицај једних језика на друге. Откривајући њихову семантику, ми откри-
вамо и културну садржину коју чува један језик. Оне обогаћују језик, олак-
шавају језичко изражавање и комуникацију, па се често тако интегришу у 
језик, да немамо осећај да је страна реч у питању. Ранко Бугарски истиче да 
ће многи лаици рећи како знају да разликују домаћу од  стране речи, али 
стручњаци су свесни тога да подела на домаће и стране речи није тако јед-
ноставна, јер се речи у различитим степенима асимилују у језички фонд 
језика примаоца (Бугарски, 1996: 17). Речи страног порекла су неминовна 
појава. „Без стотина, и хиљада, незамењивих туђица заиста се не би могло 
ни иоле пристојно, ваљано и интелектуално говорити“ (Брборић, 1996: 43). 
Ипак, морамо водити рачуна да им пронађемо одговарајућу употребу  уну-
тар контекста. 

Циљ рада

Роман Очеви и оци тематизује сусрет различитих култура. Пошто знамо 
да су култура и језик у међусобној спрези и да на основу језика можемо „да 
стекнемо увид у културу (или различите културе) носилаца неког језика“ 
(Недељков, 2006: 292), предмет овог рада јесте испитивање лексике страног 
порекла у Селенићевом роману. У раду ће се извршити класификација лексе-
ма према пореклу и тематским целинама,  с циљем да се утврди обим лекси-
ке страног порекла у роману, њихово порекло и семантички садржај лексе-
ма које оне имају у роману.

Корпус чине4 позајмљенице са првих 120 страна романа, што представља 
прве три главе књижевног дела. Радња се одвија средином 20. века, односно, 
између два светска рата. Прва глава је исприповедана са становишта Стева-
на Медаковића, који нам износи своје прве утиске о Лондону и људима који 
живе у њему. У другој глави сазнајемо више о манама и врлинама Срба и 
Енглеза, кроз визуру једне Јеврејке, као и о способности Јевреја да се при-
лагоде обичајима и језику других култура. Затим Елизабета, у трећој глави, 
пише својој пријатељици о свим недаћама које су је снашле у Београду, који 
је за њу оријент.  

Метод 

Лексичка грађа исписана је методом тоталне ексцерпције.  На основу 
провере у речницима страног порекла5, у раду је издвојена 381 лексема 
страног порекла, које су прво разврстане по семантичким пољима, а затим 

4 У рад  нису уврштене лексеме које припадају ономастици.
5 Подаци о речницима страног  порекла  дати су у литератури.



234 Јована Бандић

је извршена класификација према језичком пореклу. Према врстама речи, 
највише је именица (73, 5%), придева (21, 9%), прилога (2, 8%), а глагола је 
најмање (1, 8%). 

Методологија провере корпуса лексема страног порекла

Провером одабране лексике страног порекла, утврдила сам да поједине 
лексеме у овим речницима немају оно значење које те лексеме имају у кон-
тексту романа (агенција,6 крем,7 кадетски8). Неке лексеме из овог романа 
нису наведене у речницима страних речи, што не значи да не знамо њихово 
порекло. Порекло ових речи је пронађено код П. Скока у Етимолошком 
речнику и код В. Михајловића у Грађи за речник страних речи из предвуков-
ског периода: 1. именице (балега, благовешће, благодет, брава, грб, дика, 
кромпир, кујна, обрачун, плочица, прокељ, рачун, ружа, соба, субота, ћуре-
тина, ћурка, царство, чиновник, чиода, чипка, шарка, штап); 2. придеви 
(забезекнут, испеглан, накинђурен, намирисан, пожртвован, поплочан, 
раскешен, симболни).

Неких лексема има у речнику, али немају место одредничке речи. Прво 
су наведене лексеме којих нема у речнику, а затим одредничка реч из неког 
од речника страних речи: 1. именице (борзој – барзој, гардероберка – гарде-
роба, јастучић – јастуче, келнерица – келнер, колегиница – колега, комоција 
– комотан, морализам – морал); 2. придеви (алкохолни – алкохол, аристо-
кратски – аристократија, барски – бар, гросистички – гросист, extreman9 
– екстреман, јерархијски – јерарх, карантински – карантин, колегиница – 
колега, комоција – комотан, кошмаран – кошмар, магнетски – магнет, ме-
талан – метал, оријенталан – оријент, педерски – педераст, саркастичан 
– сарказам, сувереност – суверен, тропски – тропи, хотелски – хотел, 
циничан – циник, шагренски – шагрен). 

Неке позајмљенице не постоје у речнику, али можемо пронаћи основу 
тих речи. Прво су наведене лексеме којих нема у речнику, а затим оне од-
редничке речи које су дате у речнику страних речи, а исте су основе као и 
анализирана реч: 1. именице (догматичност – догма, куглање – кугла, мага-
рица – магарац, неприкосновеност – неприкосновен, патријархализам – 

6 Реч агенција, -е ж (лат. agere радити, терати) у роману има значење посредника у промету 
некретнинама: Власник скромне агенције за трговину некретнинама, најмање успешан члан 
разгранате породице...(Selenić, 1985: 89) У Клаићевом речнику најближе овом значењу јесте: 
„подузеће које врши одређене наруџбе установа или приватних особа“.

7 Реч крем, -а м (фр. crème) у роману има значење засебног слаткиша: ...затим од слатког неки крем, 
пудинг, fruit-cake... (Selenić, 1985: 26). У речнику Клајн /Шипка најближе овом значењу јесте: „слатки  
надев за колаче, торте и сл.“.

8 Реч кадетски, -а, -о у речницима нема место одредничке речи. Код Клаића се само наводи прид. 
кадетски (кадет [франц. cadet] „ученик официрске школе, академац, питомац...“).   У роману има 
значење породичног васпитања:  ...приљежни питомац Нанкине кадетске школе... (Selenić, 1985: 
50). 

9 Реч написана у роману латиницом са х.
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патријарх/патријархат, седуктибилност – седукција, фразица – фраза); 2. 
придеви (демодиран – демодирати се, идиомски – идиоматски, импрегниран 
– импрегнација, интуиционистички – интуиција, контролисан – контрола, 
мајмунски – мајмун, најфинији – фин, окупацијски – окупација, последиплом-
ски – постдипломски, раскешен – кесити се,  сугерисан – сугерисати, уни-
формисан – униформа); 3. прилози (иронично – иронија,  конзервативно – 
конзервативан, патетично – патетичан, перфектно – перфектан, регу-
ларно – регула, церемонијално – церемонија); 4. глаголи (релаксовати – 
релаксирати). 

Неких речи, као што су дескрибовати, амбивалент, комунално (прил.), 
у овом облику нема ни у једном поменутом речнику јер су то речи које је 
Елизабета, лик у роману и истовремено Енглескиња,  убацила из енглеског 
језика. 

Етимологија појединих речи, које су забележене само код Петра Скока у 
речнику, није била најјаснија10, а за друге, у истом речнику, није ни пронађе-
на (забезекнут, уштогљен). Трпни придев уштогљен има место одредничке 
речи код Братољуба Клаића, али није дато њено порекло. Међутим, на ос-
нову речи штогла, коју наводи Велимир Михајловић, можемо закључити да 
је овај придев германизам (Михајловић, 1974: 797). За неке речи, које се не 
наводе у речницима страних речи, порекло је нађено код Скока у речнику 
(брава, грб, испеглан, кромпир, кујна, накинђурен, намирисан, обрачун, 
пожртвован, поплочан, рачун, ружа, соба, субота, чиновник, чипка, шарка, 
штап). 

У обрађеном делу романа пронађена су и два калка, а то су кишобран/
Regenschirm, der (e/s,-e)= Regen,der (-s,-) [киша] и Schirm, der (-e/s,-e) [зашти-
та, штит, заклон, штитник] (Jovanović i Cikora, 2004: 249) и бракоразводни/
Еhebruch, der (-,e/s,-e)= Ehe, die (-,-n) [брак] и Bruch, der (e/s,-e) [2. раскид, 
прекид] од brecher [ломити, цепати] (Jovanović i Cikora, 2004: 79).

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИКУПЉЕНЕ ЛЕКСИКЕ

Класификација према семантици је урађена на основу тематских целина 
које дају Р. Јовановић и Л. Атанацковић у Систематском речнику српскохр-
ватског језика, при чему су одређена семантичка поља додавана, уколико 
је то лексичка грађа захтевала. Приликом разврставања језичке грађе, као 
и приликом оформљивања појединих тематских целина, јављале су се не-
доумице — да ли да се поједине позајмљенице сврстају у једну или другу 
тематску целину, које су сличне. 

10 Скок сматра да право порекло речи дика није утврђено. Извор можда треба тражити у лат. benedicat, 
црквени језик. Реч дика је могла настати испуштањем првог дела bene (Skok, 1971: 400). Реч свила 
сматра да је истог порекла као енгл. silk, стцслав. шелкъ, рус. шолк. То је кинески назив за свилу 
(Skok, 1974: 372).
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У оквиру тематских целина, којих је укупно 28, речи су разврстане и 
према пореклу. Приликом класификације према пореклу лексике, по јези-
цима из којих је лексика дошла, може се уочити могућност поделе на по-
зајмљенице оријенталног и неоријенталног порекла. Класификација према 
пореклу извршена је на основу података о језицима из којих су позајмљени-
це у српском језику, а које даје Д. Шипка у свом делу Основи лексикологије 
и сродних дисциплина (1998: 86). 

Овде се дају све позајмљенице (1998: 381), које су класификоване по те-
матским целинама према фреквенцији.

КОМУНИКАЦИЈА  И  МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ (48): У овој лексичко-
семантичкој целини убедљиво преовлађују латинизми (алузија, амбивалент, 
вокабулар, гест, гестикулирати, демонстративно, диверзија, дискреција, 
диспут, дисциплина, есенцијалан, инсистирати, интерес, комоција, компа-
риран, конверзација, консултовати, ладино, неутралан, регуларно, седукти-
билност, сексуалан, спекулативан, сугерисан, флуид, цивилизован, џентл-
мен). Затим следе: грецизми (атмосфера, догматичност, драматичан, 
енергија, идиомски, ироничан, иронично, фантазија, фразица, циничан); 
галицизми (импресиван, каламбур, кокетерија, контролисан, шарм); оријен-
тализми (кадар, мајмунске, шатровачки); англицизми (сленг) и са по једном 
речју јављају се германизми (трач) и словенизми (баћушка). 

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ  И ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ (42): Речи страног 
порекла које означавају друштво су бројне, а углавном су интернационали-
зми: грецизми (амбис, карактеристичан, катастрофа, криза, логичан, 
магнетски, патријархализам, симболичан, симболни, скандал, физички, 
херојски) и латинизми (импрегниран, квалитет, норма, нормативан, оријен-
талан, приватан, пуритански, релација, ситуација, трибунал, церемонијал-
нo). Лексема хомосексуализам је и грецизам и латинизам (Вујаклија, 1980, 
стр. 1020). Затим следе: галицизми (бифе, официјелан, пансион, ресторан, 
романса, романтичан, терен, хотелски, шпијунирати); германизми (бирцуз, 
шанк, шљам); оријентализми (кафана, конак); англицизми (барски (од 
именице бар), клуб); итализми (гето); кинески (чајџиница)11.

КУЋА, ОКУЋНИЦА, ПОКУЋСТВО (41): У овој тематској групи најза-
ступљенији су: оријентализми (бунар, јастук, јастучић, миндерлук, реза, 
тањир, ћилим, ћошак, филџан, шаторски); грецизми (камин, кревет, кутија, 
лампа, плочица, поплочан, телефон, трпезарија, фотографија); германизми 
(кофер, кригла, соба, тепих, флаша, чиода, шерпа). Са мањим бројем речи 
присутни су: галицизми (гоблен, кабинет, туш, фигурина); латинизми 
(кујна, орман, радио, тераса); хунгаризми (накинђурен, шарка); итализми 
(порцулан, салон). По једну реч имају: англицизми (клозетски), илиротрач-
ки (брава) и кинески (чајник).

11 Рад се бави лексиком страног порекла, али не и процесом њиховог морфолошког и фонетског 
прилагођавања нашем језику.
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МОДА И СВЕ ВЕЗАНО ЗА ЊУ (36): У називима везаним за моду по седам 
лексема пореклом су: галицизми (гардероба, гардероберка, демодиран, 
кравата, несесер, панталоне, финеса); германизми (грб, испеглан, крагна, 
уштиркан, халбцилиндер, штап, штикла); оријентализми (дугме, марама, 
папуча, халат, чарапа, чаршав, шешир); латинизми (елегантан, елеганција, 
конзервативно, мода, модни, перфектно, униформисан). Три лексеме су 
англицизми (блејзер, реденгот, смокинг-сако). Две су грецизми (намирисан, 
полуцилиндер), а две итализми (мантил, сако). Једна лексема је  хунгаризам 
(ципела).

ЧОВЕКОВ ИЗГЛЕД (АНАТОМИЈА) И ОСОБИНЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА 
(28): 

Латинизми (апарат, афектиран, вулгаран, дика, дискретан, extreman, 
имбецил, импертиненција, тријумфалан) овде доминирају, али их грецизми 
прате (карактер, педер, педерски, пожртвован, прагматичан, саркастичан). 
Даље следе: словенизми ( јуноша, неприкосновен, неприкосновеност), га-
лицизми (анфас, тен); германизми (уштогљен, фрајер); оријентализми 
(раскешен, ћошкаст). По једну реч имају англицизми (мимикрија) и ита-
лизми (профил). Међу овим лексемама јављају се две са двоструким порек-
лом, а то су блазиран (галицизам и германизам) и хомосексуалан (латинизам 
и грецизам).

ПИЋЕ И ХРАНА (28): У називима пића и хране јављају се речи разли-
читог порекла. Међу њима су најбројнији: оријентализми (баклава, бора-
нија, кафа, пекмез, ратлук, сирће, туршија, ћуфта); германизми (китнкес, 
кнедла, кромпир, путер, шунка); англицизми (бифтек, пудинг, шери); гре-
цизми (бутер, пита, ћуретина); галицизми (кандиран, котлет, крем). Из 
кинеског језика су две речи (чај12, чајни).  По једну реч имају португалски 
(порто) и хебрејски (мацес), као и хунгаризми (паприка) и итализми (па-
тишпањ).

ЗАНИМАЊЕ, ЗВАЊЕ, СТАТУС (24): Међу позајмљеницама ове тематске 
групе већину чине: латинизми (адвокат, доцент, колегиница, мајстор, 
принц, професор, статус, цар); галицизми (бранша, гувернанта, кадет, 
кондуктер, шеф); грецизми (аристократски, атлета, педагог); оријента-
лизми (ајдук, берберин, кирајџија). Са једнаким бројем речи су хунгаризми 
(газдарица, газдаричин) и германизми (келнер, келнерица), а само је један 
словенизам (чиновник).

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ, ПРИРОДА (12): У називима животиња 
и биљака преовлађују грецизми (кестен, корал, магарица, тигар, ћурка). 
Оријентализми (седеф), латинизми (ружа), германизми (прокељ), англи-
цизми (грејпфрут), словенизми (борзој), санскрит (бадем) и албански 
(балега) су присутни само са по једном речју.

12 Вид. опширније И. Клајн и М. Шипка Велики речник страних речи и израза (Клајн и Шипка, 2006: 
1449).
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ШКОЛА И УНИВЕРЗИТЕТ (12): Како је и очекивано, у овој тематској 
целини убедљиви примат имају интернационализми: грецизми (гимназија-
лац, диплома, катедра, недипломиран) и латинизми (докторат, студент, 
студије, универзитет, факултет, школа). Лексема последипломски припа-
да и латинизмима и грецизмима. Међу њима је само један англицизам 
(колеџ).

ТРГОВИНА И ЕКОНОМИЈА (11): И у овој семантичкој категорији пре-
овлађују латинизми (динар, круна, обрачун, рачун, спецификација) и гали-
цизми (асортиман, роба). Имамо по један: оријентализам (бакалница), 
итализам (баратати) и грецизам (економија). Лексема гросистички има 
двојако порекло, припада и германизмима и галицизмима (Клајн и Шипка, 
2006, стр. 307).

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЉУДСКА СТАНИШТА (10): Ова група позајмље-
ница садржи највише латинизама (канал, карантински, колонија, комунал-
но, резерват, цигла). Јавља се и неколико оријентализама (вилајет, калдр-
ма, махала) и један грецизам (зона).

УНУТРАШЊЕ СТАЊЕ ЧОВЕКА (10): Тематска целина која указује на 
унутрашња стања човека највише има латинизама (интима, интимност, 
интуиционистички, морализам, релативан, релаксовати). Поред латиниза-
ма присутни су: грецизми (лабиринт, паника, патетично) и галицизми 
(кошмаран).

ВРЕМЕ (10): У категорији лексике која означава време, убедљиво су 
најбројнији латинизми (април, децембар, деценија, јануар, март, минут, 
субота, фебруар), а ту је и један англицизам (викенд) и грецизам (пауза). 

 ТКАНИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ (9): У називима сировина и материјала 
преовлађују грецизми (гума, магнетски, металан). Поред њих су присутне 
и речи пореклом из кинеског језика (свила, свилен). Оријентализми (шагрен-
ски), итализми (канап), германизми (сомот) и хунгаризми (чипка) имају 
по једну лексему.       

РЕЛИГИЈА, ЦРКВА И ИСТОРИЈА (8): У овој тематској целини немамо 
доминацију ни једног језика. Позајмљенице су пореклом: грецизми (анђео, 
историја, јерархијски); латинизми (окупацијски, парохијалан, процесија); 
словенизми (благовешће, благодет).

ПОРОЦИ (7): Позајмљенице са значењем порока претежно су оријента-
лизми (алкохолни, бурмут, дуван, лула, ракија).  У овој групи јавља се и 
један германизам (сатљик) и један галицизам (цигарета).

УМЕТНОСТ И КУЛТУРА (6): Број позајмљеница у овој тематској цели-
ни је мали. Ту су три грецизма (библиотека, музеј, музика), два итализма 
(барок, виолина) и један галицизам (витражни).

ВОЈСКА (6): Ову тематску целину чине два итализма (граната, каплар) 
и по један оријентализам (барут), латинизам (мајор),  словенизам  (пушка) 
и германизам (шлем).
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ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ (6): Латинизми по-
ново преузимају примат (парламентаризам, партија, царство, крунски). Ту 
је и један галицизам (сувереност) и један грецизам (политика).

ГЕОГРАФИЈА (5): Иако тематска целина са мало речи, у њој примат имају 
грецизми (карта, планета, тропи), а онда следе  оријентализми ( јалија). 
Реч атол је са Малдивских острва, до нас је дошла преко енглеског језика 
(Клајн и Шипка, 2006, стр. 159).

САОБРАЋАЈ И ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА (5): Лексема аутобус (грецизам 
и латинизам) има двојако порекло. Овој тематској целини припадају: гали-
цизми (рампа, фијакер), хунгаризам (кочија) и англицизам (такси).

СПОРТ И СПОРТСКИ ДОГАЂАЈИ (5): Лексичкосемантичка целина која 
означава спорт је малобројна. Највише је англицизама (голф, меч, тениски), 
па германизама (куглање) и грецизама (олимпијски).

УСТАНОВЕ И ПОСРЕДНИШТВА (3): Ову лексичкосемантичку целину 
чине само три речи, од којих су две латинизми (агенција, институција), а 
трећа је галицизам (биро).

МЕДИЦИНА (3): Ова лексичкосемантичка целина садржи само три речи 
страног порекла и све три припадају различитим језичким групама: вирус 
је латинизам; организам припада галицизмима; шуга је оријентализам.

БОЈЕ (2): У овој категорији обе речи су оријентализми (азурни, боја).
МЕРА (2): У називима мера присутне су две позајмљенице: комад (гре-

цизам) и милион (итализам).
ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ (1): Позајмљеница кева је из хебрејског језика. 
ОСТАЛО (1): Лексема егзактно по пореклу је латинизам.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Приликом поделе позајмљеница према пореклу јавио се један проблем, 
а то су речи које имају двојако или вишеструко порекло. Таквих речи је 
много, а највише је „греко-латинизама“ (Клајн, 1996: 43): аутобус, динар, 
последипломски, хомосексуализам, хомосексуалан. Латини су најчешће 
директно преузимали речи од Грка, а савремена цивилизација, услед пот-
ребе да именује одређене предмете, особине и појаве, преузимала је даље 
те исте лексеме. „Многи интернационализми, а пре свега неокласичне сло-
женице, нису никад били део лексике класичних језика. У ствари, комбино-
вање грчких и класичних основа је могуће само зато што ‘комбинатори’ 
нису били изворни говорници ниједниг од ова два језика...“ (Мишеска Томић, 
1996: 69).   

На основу података из речника страних речи можемо видети да немају 
само интернационализми вишеструко порекло. Неке речи смо из језика 
оригинала преузели преко другог језика. Рудолф Филиповић истакао је да 
трансфер између два језика може бити двострук: директан контакт или 
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преко посредника (Filipović, 1986: 34). Речи гросистички (француски и не-
мачки језик) и контролисан (француски и енглески језик), приликом класи-
фикације речи према пореклу, део су корпуса оба језика. Лексеме бифтек, 
блазиран, боранија, газда, кестен, мантил, соба имају двојако, а лексеме 
ајдук, барут, бутер, гума, камин, лампа, мелем вишеструко порекло.

Поред оријентализама и речи  које потичу из европских језика, у оквиру 
ове класификације јавили су се и језици као што су кинески, хебрејски, 
малајски. Таквих позајмљеница је у овом делу мало. Иако би многи истакли 
доминацију оријентализама у српском језику, треба истаћи да у овом кор-
пусу од 381 лексеме доминирају оне из класичних језика. Могући узрок томе 
јесте високо образовање Елизабете и Стевана, чије приповедање сачињава 
обухваћени корпус, али и образовање самога писца. Што се тиче живих 
језика, доминирају германизми и галицизми. Оно што чуди јесте мали број 
англицизама, с обзиром на Елизабетино порекло и Стеваново познавање 
енглеског језика. Ти англицизми су, углавном, речи које су присутне у сва-
кодневном говору (спорт, храна, одећа). 

Не треба занемарити културни утицај Аустрије на Србе северно од Саве 
и Дунава, а у вези са тим, ни утицај који је француски  извршио на немачки 
језик, као што не треба заборавити да је тема овога романа везана за прву 
половину двадесетог века. То је период када се српски језик „укључио у 
токове цивилизације XX века и развио одговарајући речник, било домаћим 
творбеним средствима или позајмљивањем“ (Клајн, 1996: 38). Милка Ивић 
пише да су у том периоду најпрестижнији језици били немачки и француски, 
па су они и вршили највећи утицај на остале европске језике. Енглески је 
постао „нов лексички колонизатор“ тек  после Другог светског  рата (Ивић, 
1996: 14).

Циљ рада је био да се утврди обим лексике страног порекла у роману, 
њихово порекло и семантички садржај лексема које оне имају у самом делу. 
На основу овог испитивања може се констатовати да је Слободан Селенић 
у роману Очеви и оци посегнуо за великим бројем речи страног порекла и 
речи из енглеског језика, писаних у оригиналу, како би, с једне стране, обо-
гатио језик романа, а с друге стране, тим истим језиком указао је на саму 
тематику романа и пружио увид у културни код сваког лика, понаособ, у 
роману. Интернационалне позајмљенице чине највећи део (45,26%), од чега 
су најбројнији латинизми (26, 07%). Затим следе романизми (22, 24%), оријен-
тализми (11, 85%), германизми (8, 06%), англицизми (4, 74%), словенизми (3, 
32%), унгаризми (2, 13%)... Кад је у питању семантика, највећи број позајмље-
ница јавио се у сфери комуникације и међуљудских односа, што није необ-
ично, јер и сам роман Очеви и оци говори о комуникацији и односу двеју 
култура (балканске и англосаксонске).



241ЛЕКСИКА СТРАНОГ ПОРЕКЛА У РОМАНУ ОЧЕВИ И ОЦИ...

ИЗВОРИ

Selenić, S. (1985).  Očevi i oci. Beograd: Prosveta.

ЛИТЕРАТУРА

Атанацковић, Л. и Јовановић, Р. (1980). Систематски речник српскохрватског је-
зика. Нови Сад: Матица српска.

Брборић, Б. (1996). Однос према туђицама: с мером али без аверзије. У Ј. Планкош 
(Ур.), О лексичким позајмљеницама: Зборник радова са научног скупа Стране 
речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима нацио-
налних мањина (стр. 27–51). Суботица – Београд.

Бугарски, Р. (1996). Стране речи данас: појам, употреба, ставови. У Ј. Планкош (Ур.), 
О лексичким позајмљеницама: Зборник радова са научног скупа Стране речи и 
изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних 
мањина (стр. 17–25). Суботица – Београд.

Ивић, М. (1996). Општи поглед на проблем туђица. У Ј. Планкош (Ур.), О лексичким 
позајмљеницама: Ззборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у 
српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина 
(стр. 11–16). Суботица – Београд. 

Клајн, И. (1996).  Лексика. У М. Радовановић (Ур.), Српски језик на крају века (стр. 
37–86). Београд: Институт за српски језик САНУ – Службени гласник. 

Мишеска Томић, О. (1996). Интернационализми у српском руху. У Ј. Планкош (Ур.), 
О лексичким позајмљеницама: Ззборник радова са научног скупа Стране речи 
и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних 
мањина (стр. 69–80). Суботица – Београд.

Недељков, Љ. (2006). Експликација културне димензије лексике у речнику. Го-
дишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 8, 
291–300. 

Недељков, Љ. и Петровачки, Љ. (2006). Лексика традиционалне културе у настави 
српског језика и књижевности. Зборник Матице српске за филологију и лингвис-
тику, 2,  277–287.

Bugarski, R. (2005).  Јezik i kultura. Beograd: Biblioteka xx vek.
Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičkih dodir. Zagreb: 

Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti – Školska knjiga.
Solar, M. (1977). Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Šipka, D. (1998). Osnove leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad:  Matica srpska.

РЕЧНИЦИ

Вујаклија, M. (1980).  Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета. 
Клајн, И. и Шипка, М. (2006). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Проме-

теј.



242 Јована Бандић

Михајловић, В. (1974). Грађа за речник страних речи из предвуковског периода, 2. ТОМ 
(М – Ш). Нови Сад: Институт за лингвистику у Новом Саду.

Jovanović, Z. i Cikora, A. (2004). Ilustrovani nemačko-srpski rečnik. Novi Sad: Zmaj – 
Atlantis и Podgorica: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva.

Klaić, B. (1979). Rječnik stranih rječi, tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod MH.
Skok, P. (1971–1974).  Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: 

Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti.



Маја Станојевић Гоцић1

(ФИЛУМ, Крагујевац)

КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
СТРУКЕ: ПОГАЂАЊЕ ЗНАЧЕЊА РЕЧИ ИЗ КОНТЕКСТА

Guessing the meaning of unknown words or lexical inferencing can be viewed as a reading 
strategy or vocabulary learning strategy. Inferencing can also refer to culture-specific terms. 
In this sense, guessing the meaning of words from general context is different from inferencing 
from specific or cultural context. One such context is the legal context, since law belongs to 
the culture of the community. This paper examines whether students of English for Specific 
Purposes use this strategy and to what extent they are successful in its implementation. 
Subjects in the investigation are Law students who study English for Legal Purposes. Guessing 
the meaning of culture-bound terms does not have to be based solely on sentence context or 
textual context, but can also be based on their morphological structure, grammatical clues, 
as well as world knowledge or extralinguistic knowledge, which reflects the relation between 
this strategy and other vocabulary learning strategies. It also affects the understanding of the 
text, because it is a reading strategy used by successful readers. The objective of our research 
is, therefore, guessing the meanings of unknown words from the cultural context.

Key words: language learning strategies, vocabulary, English for Specific Purposes, lexical 
guessing. 

УВОД 

Енглески језик се може изучавати у различитим контекстима, а неодвоји-
ва од његовог изучавања је и култура којој припада. Иако улога културе у 
настави енглеског као страног језика све више добија на значају, културни 
садржаји у настави енглеског језика струке се донекле разликују од култур-
них садржаја у настави општег енглеског језика. Наиме, култура се у наста-
ви енглеског језика струке углавном посматра кроз призму проучавања 
културно-условљених термина, при чему се разматрају потешкоће приликом 
њиховог превођења, као и проблеми систематизације и стандардизације, 
односно устаљивања њихових преводних еквивалената (примера ради, за 
термин case law у српском језику је устаљен термин судска пракса). 

Иако велики број непознатих речи у тексту може негативно утицати на 
разумевање текста, успешни читаоци не читају текст реч по реч, већ користе 
различите стратегије када се сусретну са новим речима. Развијање стратеш-
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ке компетенције, која представља способност коришћења стратегија учења 
(Oxford, 1990: 7), представља неопходан фактор за успешно овладавање 
вештинама страног језика, а подучавање студената стратегијама учења 
данас је општеприхваћен принцип у настави који полази од чињенице да 
студенти постижу боље резултате у учењу страног језика уколико ефикасно 
примењују поједине стратегије учења језика и комбинују их на одговарајући 
начин, јер оне олакшавају његово учење и решавање конкретних језичких 
проблема.

Фокус рада представља емпиријско истраживање о стратегији погађања 
значења непознатих речи и успостављање паралеле између погађања значења 
речи из општих контекста и погађања значења из културних контекста, под 
којим се подразумева тумачење значења културно-условљених термина. 
Истраживање се базира на упитнику, а пошто упитник коришћен у раду 
садржи две врсте питања (једно се односи на стратегије откривања значења 
непознатих речи у току читања, а друго на изворе на основу којих се врши 
погађање), потребно је објаснити како појам контекста, тако стратегије от-
кривања значења непознатих речи и изворе откривања њиховог значења.

Културни контекст, правна култура и правни контексти 
као културни контексти

Учење страног језика данас у великој мери подразумева и стицање знања 
о датој цивилизацији и култури, укључујући и познавање њених културних 
и друштвених институција (Кристал, 1995: 368), што обогаћује наставни 
садржај. Интеркултурни приступ, у оквиру ког се студенти упознају са 
културом циљног језика, полази од идеје о прихватању циљне културе без 
икаквих стереотипа или предрасуда, предупређује или снижава степен 
нетолеранције према истој, док развој интеркултурне компетенције студе-
ната доприноси развоју њихове комуникативне компетенције. Сходно томе, 
култура у настави страног језика не може се сагледавати искључиво у свет-
лу начина живота, предочавања обичаја циљне културе, који се реализују у 
конкретним ситуацијама, елемената традиције који су неопходни за успеш-
ну комуникацију са припадницима циљне културе или међукултурних 
разлика.  Поред тога, развијање интеркултурне компетенције код ученика 
страног језика обухвата и успостављање корелације између језика и култур-
ног идентитета, али и развој свести о културним разликама које се рефлек-
тују на језичком плану, када различити елементи културе креирају разлике 
између језичких  елемената.

Контекст у ширем смислу представља ситуацију у којој се нешто догађа, 
док у ужем, или језичком, смислу представља комуникативну ситуацију 
која одређује употребу језика, али и део дискурса који окружује реч и 
одређује њено значење. Притом, контекст може бити специфичан за одређе-
ну културу (culture-specific context). Код језичког контекста можемо разли-
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ковати непосредни контекст и шири контекст, као и општи контекст, насу-
прот специјализованом или стручном контексту. 

Контекст не само да одређује и мења значење, већ омогућује повезивање 
нових знања са већ постојећим, те представља информацију која отклања 
неизвесност у погледу елемената текста и њихових значења, као и значења 
текста у целини. Сходно томе, речи се брже и лакше препознају у контексту. 
Нејшн (Nation, 2013: 357), међутим, напомиње да коришћење само једног 
контекста генерално представља неадекватан извор информација о новој 
речи. 

Значај контекста огледа се у томе што речи не треба проучавати изоло-
вано, већ у природном окружењу у коме се оне појављују и идентификују. 
Један од задатака контекста је да открије намеру говорника, која се у њему 
реализује и у директној је зависности од окружења у коме се налази. Такође, 
контекст доприноси разрешавању двозначности појединих термина, које 
настају услед њихове полисемичне природе (Grabe, 2009: 70-71) и омогућа-
ва тумачење значења речи. Значење, међутим, не зависи само од контекста, 
већ и од читавог тока идеја у целокупном тексту. 

Пошто право припада култури једне заједнице, културни контекст се 
може представити као садржатељ правног контекста, који доприноси раз-
откривању значења стручних термина у оквиру енглеског језика правне 
струке (English for Legal Purposes) као специфичног контекста енглеског 
језика струке (English for Specific Purposes).

У правном контексту јављају се термини који су чисто правни, али и 
термини који у правном контексту имају једно значење, а у општем контекс-
ту другачије значење. Тако, на пример, термин instrument не означава ин-
струмент, већ правни документ или правни акт. У том смислу, утицај кул-
туре у правном контексту нарочито се огледа у процесу превођења, када 
правни термини пролазе кроз процес адаптације као поступка резервисаног 
за културно-условљене термине (culture-bound terms, culture-specific terms), 
који представљају појмове, институције и функције специфичне за циљну 
културу (нпр., amicus curiae - пријатељ суда). Сходно томе, разлике између 
правних термина два језика могу се посматрати као разлике у култури, 
посебно када су у питању дивергентни правни системи (Common Law, Civil 
Law, Community Law), који стварају правне институте специфичне за култу-
ру којој припадају (нпр. tort као специфични појам деликта), па самим тим 
и различите правне контексте. Лингвистичке разлике се, дакле, могу пос-
матрати као последица дубљих разлика међу правним културама на разли-
читим нивоима (Kischel, 2009), док позајмљивање термина представља ус-
вајање правног концепта који пре тога није постојао у циљној култури, као, 
на пример, термина трибунал (Станојевић-Гоцић, 2013: 564).



246 Маја Станојевић Гоцић

Погађање значења речи као стратегија откривања значења

Према Шмитовој дихотомији стратегија учења вокабулара, чији је пр-
венствени циљ да олакшају и унапреде учење лексике страног језика, по-
гађање значења речи представља стратегију откривања значења. Наиме, 
Шмит (Schmitt, 1997) је све стратегије учења вокабулара поделио у две ве-
лике групе: стратегије откривања (discovery) и стратегије утврђивања или 
консолидације (consolidation), које помажу да се нове речи лакше запамте. 
Поред тога, у оквиру његове свеобухватне таксономије стратегија учења 
вокабулара, погађање припада и стратегијама детерминације, које олакша-
вају стицање знања о новој речи. О’Мали и Шамо (O’Malley & Chamot, 1990) 
тврде да погађање значења речи из контекста припада когнитивним страте-
гијама, док Ребека Оксфорд (Oxford, 1990) сматра да погађање спада у ком-
пензацијске стратегије, које служе попуњавању празнина у знању. Различи-
те класификације стратегија учења језика, чија је подврста стратегија по-
гађања значења речи, дакле, доводе до различите систематске класификације 
стратегије погађања. Примера ради, О’Мали и Шамо (O’Malley & Chamot, 
1990) су све стратегије учења језика поделили на когнитивне (где спада 
бележње нове речи), метакогнитивне (које подразумевају свесну контролу 
и надгледање процеса учења речи од стране ученика) и друштвено-афек-
тивне (где спада обраћање другу или наставнику у циљу откривања значења 
речи).

Пошто је погађање значења речи стратегија која се примењује у току 
слушања или читања, осим што представља стратегију учења вокабулара, 
она представља и стратегију читања. Погађање пре свега служи да олакша 
и побољша разумевање прочитаног, тако да је реч о мултифункционалној 
стратегији учења језика, која је истовремено позната под називом закључи-
вање о значењу непознатих лексичких јединица (lexical inferencing), па се 
може сматрати синонимнимом, а самим тим и међузаменљивим, са поме-
нутим термином. Поред тога, најчешћа асоцијација на погађање значења 
речи јесте погађање значења из контекста, па је још један њен назив кон-
текстуално погађање. 

Шмит (Schmitt, 1997) објашњава да уколико ученици не знају неку реч, 
они морају да открију њено значење погађањем на основу сопственог знања 
о структури језика, помоћу сродне речи из изворног језика, као и коришћењем 
контекста. Уз то, могу да користе референтне материјале, или, пак, могу да 
питају неког за њено значење. Набројани поступци представљају стратегије 
откривања. По њему, ученик мора да има одређени ниво језичке компетен-
ције како би користио ову стратегију, адекватно предзнање о предмету и 
стратешко знање о томе како да ефикасно влада поступком доношења закљу-
чака о значењу речи. Такође, контекст мора бити довољно богат обележјима 
који омогућују погађање, укључујући, пре свега, сигнале у непосредној 
близини циљне речи, који се могу искористити.
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Насаџи (Nassaji, 2003: 647-648) подвлачи да постоје бројни фактори који 
утичу на успешно откривање значења, попут природе речи и текста који их 
садржи, врсте информација које су доступне у тексту, значаја речи за разу-
мевање текста, као и степена менталног и когнитивног напора који се тражи 
у задатку. Успех, наводи он, такође зависи од учениковог претходног знања 
и његове способности да ефикасно користи ванјезичке индиције, а потреб-
но је и да ученици имају добро познавање вокабулара и да могу да разумеју 
већину речи у тексту, по неким истраживањима, чак до 95 % (Liu & Nation, 
1985). 

У погледу могућности примене ове стратегије, Нејшн (2013: 356) потен-
цира чињеницу да се 5-10 % речи у просеку тачно погоде и барем делимич-
но науче. Према томе, уколико се успешно примењује, ова стратегија омо-
гућује и да се откривено значење запамти, јер се вокабулар може усвајати 
приликом читања. Ретенција успешно погођених речи из контекста може 
бити краткорочна или дугорочна, а ова врста учења се назива контекстуал-
ним учењем. У том погледу, Нејшн (2013: 348) тврди да учење из контекста 
не подразумева намерно учење речи (intentional vocabulary learning), већ се 
посматра искључиво као ненамерно учење (incidental vocabulary learning) 
на основу прочитаног или одслушаног, када је главни фокус ученика на 
текстуалној поруци. Ненамерно учење се данас углавном не изједначава са 
имплицитним (индиректним) учењем вокабулара, иако им се значења по-
клапају, јер се имплицитно учење искључиво односи на несвесно усвајање 
вокабулара (Hulstijn, 2013), на основу изложености разумљивом инпуту 
(Krashen, 1982).  Ненамерно учење вокабулара се одиграва случајно, онда 
када су ученици усмерени на разумевање значења, тј. покушаје да разумеју 
текст, а не на експлицитни циљ учења нових речи (Gass & Selinker, 2008: 
463) и оно настаје као узгредни резултат читања неког одломка. Иако многи 
истраживачи истичу несумљив значај читања за учење вокабулара, а посеб-
но значај стратегије погађања за учење другог или страног језика (Nassaji, 
2003), извесно је да је сам процес ненамерног учења у страном језику спор, 
неизвестан и несигуран, јер захтева изложеност разумљивом инпуту у виду 
кумулативног ефекта учења. Овај ефекат настаје када се реч више пута 
сретне у различитим контекстима, којим се потврђује или оповргава прво-
битно изведено значење. С тим у вези, ненамерно учење вокабулара један је 
од начина учења у току читања, који је ефикасан само уколико се пуно чита 
(Nation, 2013: 356). 

Стратегија погађања користи се, дакле, за разумевање текста, јер се чи-
тање у наопштијем смислу може дефинисати као активни процес разумевања 
и интерпретације текста, али и за развијање вештине екстензивног читања. 
Екстензивно читање подразумева самостално читање великог броја тексто-
ва, одвија без надзора, а фокус је на разумевању значења, а не на језику те-
кста. Њиме се стичу се информације о многобројним аспектима значења 
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речи и употреби речи у разноврсним контекстима, али и аналитичке вешти-
не, вештине тумачења околног текста и предвиђања.

Међутим, Нејшн (2013: 371) пре свега истиче да су намерно и експлицит-
но (директно) учење вокабулара начини учења који су ефикаснији од инди-
ректног или ненамерног учења, и напомиње да данас постоје знатни докази 
да је, када је пажња ученика усмерена ка непознатим речима и када постоје 
јасне индикације у погледу њиховог значења, учење вокабулара много боље 
него када ученици читају текст без намерне усредсређености на нови вока-
булар. 

Извори погађања значења речи

Извори погађања значења односе се на сигнале, индиције, информације, 
ознаке или обележја која се налазе у самој речи, њеном непосредном окру-
жењу или претходно стеченом знању читаоца. У том погледу, Мекарти (1990: 
125) сугерише да закључивање значења обухвата стварање шеме (могућих 
значења) непознате речи на основу знања о свету око нас и претходног ис-
куства. Оно обухвата извођење закључака следећи одређене рационалне 
кораке на основу доступних информација или знања. На тај начин, закљу-
чивање представља пример конструисања значења од стране читаоца. 

Јелић (2007: 245) наводи да се закључивање о значењу речи сматра једним 
од кључних когнитивних процеса за разумевање текста на страном језику 
и да се обично дефинише као информисано погађање значења непознатих 
речи на основу језичких обележја која постоје у тексту, као и на основу знања 
читаоца, које обухвата језичко знање, ванјезичко знање и свест о контексту.

Нађ (Nagy, 1995) предочава да се погађање врши на основу језичког знања, 
знања о свету око нас и стратешког знања. Стратешко знање представља 
свесну контролу над когнитивним ресурсима, које омогућује ученицима да 
ефикасно открију и боље запамте значење непознате речи. Језичко знање 
обухвата знање које се односи на синтаксу, шему речи и вокабулар, а обез-
беђује информације о афиксима речи. Према томе, језичко знање помаже 
студентима приликом морфолошке анализе речи, тј. њених саставних де-
лова (корена и афикса), или анализе граматичких обележја дате речи и 
околних речи, путем којих се одређују синтаксички и семантички елементи.. 
Само знање о контексту за Оксфордову (1990: 49-50) представља део ванје-
зичког знања, па закључује да се погађање значења из контекста врши на 
основу језичких информација (семантичког или синтаксичког значења и 
тумачења речи у непосредном окружењу) и ванјезичких информација (по-
знавања контекста, структуре текста и општег знања о свету око нас). Сход-
но томе, Насаџи (2003: 655) прави разлику између стратегија које предста-
вљају свесне когнитивне или метакогнитивне активности, које ученик ко-
ристи да би разумео проблем без експлицитног прибегавања изворима знања 
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као помоћи, и извора знања која се односе на знање из области граматике, 
морфологије, дискурса, света и првог језика. 

Као недостатак стратегије погађања може се навести чињеница да сту-
денти често одређују само приближно значење речи или, пак, производе 
сопствено значење. Због тога је верификација значења помоћу речника од 
велике важности. Пошто се стратегије могу комбиновати, Нејшн (2013: 358) 
напомиње да је погађање најефикасније када се комбинује са употребом 
речника, јер се на тај начин постиже скоро двострука ретенција. Коришћење 
речника представља облик директног и намерног учења вокабулара и пока-
зује да је приликом учења вокабулара неопходна одговарајућа комбинација 
намерног и ненамерног учења, а, самим тим, и настава вокабулара захтева 
комбинацију експлицитне и имплицитне наставе. Па ипак, иако се употре-
бом речника повећава тачност и прецизност одређивања значења непознатих 
речи, она одузима доста времена. Уз то, тражење непознатих речи у речни-
ку прекида ток мисли читаоца и сам процес читања, успорава га, чини за-
морним и, самим тим, мање занимљивим како на матерњем, тако и на 
страном језику. У складу с тим, многи наставници указују студентима на 
значај контекста и охрабрују их да погађају значења непознатих речи из 
контекста, а употребу речника сведу на минимум. 

Методологија

Испитаници су студенти прве године Правног факултета у Косовској 
Митровици, чији је матерњи језик српски, док инструменте истраживања 
представљају упитник о стратегијама учења вокабулара и два теста вокабу-
лара. 58% испитаника је мушког пола. Група од 40 студената прве године 
попуњавала је упитник о стратегијама учења вокабулара који је саставио 
аутор по угледу на упитник који користи Киан (Qian, 2004). Упитник се 
састоји из два дела. У првом делу се проверава које стратегије откривања 
непознатог вокабулара студенти користе у току читања текстова, док се у 
другом делу проверава које конкретне активности (стратегије или технике) 
погађања значења речи они користе. Одговори на питања из упитника ран-
гирани су помоћу Ликертове скале на следећи начин: 5 - увек, 4 - врло 
често, 3 - понекад, 2 - врло ретко и 1 - никад, након чега је рађена квантита-
тивна анализа.

Тестовима познавања вокабулара (тест 1 и тест 2) проверавана је тачност 
погађања значења нових речи, а осмишљени су као преводни тестови у 
којима студенти преводе по 10 одабраних термина са енглеског на српски 
језик, имајући све време увид у текстове у којима се они налазе. Тестирани 
су следећи термини: Act, Bill, Statute, Statutory instruments, Bye-laws, delegated 
legislation, enact, enforce, case law, repeal. Они се налазе у тексту преузетог 
из уџбеника (Brown & Rice, 2007), због чега их сматрамо репрезентативним 
за истраживање погађања значења културно условљених термина. За испи-



250 Маја Станојевић Гоцић

тивање погађања значења општих термина коришћен је текст преузет са 
интернета који садржи следеће речи: assessment, bolster, acknowledged, goal, 
chairman, impeccable, hindrance, mainland, residents, proficient. Прелиминар-
но тестирање пружило је испитивачу потврду о непознавању лексичких 
јединица од стране испитаника.

Резултати истраживања и анализа

Први део упитника испитује у којој мери студенти користе стратегију 
погађања значења непознатих речи у односу на остале стратегије откривања 
значења, као што је нпр. записивање речи, које представља прву фазу у 
поступку откривања значења који ће након записивања уследити. Средње 
вредности у дескриптивној анализи (Табелa 1.) указују да испитаници уме-
рено често користе предложене стратегије и на основу њих се уочава да 
студенти најчешће траже објашњење на енглеском језику (то је најчешће 
објашњење добијено са интернета или из уџбеника) и да се обраћају настав-
нику или другу за помоћ (како би значење речи сазнали од њих), што је 
представљено анализом учесталости одговора. 

Аритметичка средина указује да испитаници најмање користе стратегије 
којима прескоче реч или потраже њено значење у једнојезичном речнику, 
што је у складу са представљеним фреквенцама у колони Н2 (погледати 
Табелу 1.). Наиме, студенти су заокружили да увек и врло често користе 
објашњење на енглеском језику (22), записују реч (21) и обраћају се настав-
нику за помоћ (20). У колони Н1 је представљена фреквенца испитаника који 
увек, врло често, понекад и врло ретко примењују одређену активност. У 
колони Н2 је представљена фреквенца испитаника који су заокружили да 
увек и врло често примењују одређену активност. У колони Н3 је фреквен-
ца одговора „увек“, „врло често“ и „понекад“, а у колони Н4 је фреквенца 
одговора „врло ретко“ и „никад“. На основу стандардних девијација увиђа 
се да највеће неслагање у одговорима постоји када је у питању стратегија 
„покушавам да погодим значење на основу делова речи“. С друге стране, 
најмања дисперзија у одговорима испитаника постоји када је у питању об-
раћање наставнику за помоћ (видети Табелу 1.). 
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Табела 1. 
Дескриптивне вредности за стратегије које студенти примењују када се 

сусретну са непознатом речи у тексту

Н1 Н2 Н3 Н4 АС СД
Потражим објашњење речи на 
енглеском језику

38 22 35 5 3.56 .955

Обраћам  се наставнику за помоћ 39 20 36 4 3.48 .877
Обраћам  се другу за помоћ 40 17 34 6 3.43 .931
Записујем  реч 37 21 33 7 3.38 1.020
Покушам да погодим значење речи 
из контекста

39 16 31 9 3.28 1.020

Покушам да погодим значење на 
основу делова речи

38 19 30 10 3.25 1.030

Потражим значење речи у 
двојезичном речнику

37 14 29 11 3.10 1.010

Потражим значење речи у 
једнојезичном речнику

34 8 24 16 2.70 1.020

Занемарим  је или прескочим 33 5 15 25 2.35 .975

Вилкинсонов тест ранга утврђује да ли постоји статистички значајна 
разлика приликом примене одређених стратегија. Студенти се више обраћају 
наставнику за помоћ него што занемарују реч (Z = -4.117, p < .00), траже 
значење речи у двојезичном речнику (Z = -2.167, p < .05) и једнојезичном 
речнику (Z = -3.418, p < .01). Више се користи обраћање другу за помоћ него 
што се занемарује реч (Z = -3.951, p < .00) и тражи реч у једнојезичном реч-
нику (Z = -2.984, p < .01). Мање се занемарује или прескаче непозната реч у 
односу на тражење речи у двојезичном речнику (Z = -2.555, p < .01), тражење 
објашњење речи на енглеском језику (Z = -3.756, p < .00), погађање значења 
речи из контекста (Z = -3.29, p < .01), погађање значења речи на основу дело-
ва речи (Z =   -3.468, p < .01) и записивање речи (Z= -3.442, p < .01). 

Што се тиче другог дела упитника, аритметичке средине у Табели 2. 
указују да студенти умерено често користе представљене стратегије при-
ликом погађања значења непознате речи.
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Табела 2. 
Дескриптивне вредности за стратегије које студенти примењују када по-

кушавају да погоде значење непознате речи

Н1 Н2 Н3 Н4 АС СД
Користим значења других речи у 
реченику

38 23 36 4 3.58 .984

Користим значење пасуса или текста у 
целини

39 20 33 7 3.44 .940

Користим претходно знање о предмету 
текста

39 17 33 7 3.35 .975

Анализирам  да ли познајем значења 
делова речи 

38 18 34 6 3.30 .911

Анализирам  реч како бих утврдио којој 
врсти речи припада

35 15 29 11 3.10 1.190

Активности које се највише примењују како би се погодило значење речи 
су коришћење значења других речи у реченици и коришћење значења пасу-
са или текста у целини (које представљају ужи и шири контекст), а најмање 
је коришћена анализа речи и анализа у циљу утврђивања којој врсти непо-
зната реч припада (које представљају језичко знање као ресурс за погађање). 
Под анализом речи се подразумева њено рашчлањивање на морфолошке 
елементе (префиксе, суфиксе и корен) и утврђивање њихових значења. Пре-
ма томе, статистички се више користи значење других речи у реченици него 
анализа речи, како би се утврдило којој врсти речи припада (Z = -2,477, p < 
.05). 

Посматрајући стандардне девијације, уочава се да најмања дисперзија 
постоји приликом избора „анализирам да ли познајем значење делова речи“, 
док се највећа јавља приликом избора стратегије „анализирам реч како бих 
утврдио којој врсти речи припада“ (видети Табелу 2.). 

Добијени резултати указују на неопходност упознавања студената са 
правилним коришћењем једнојезичних рачника, а намеће се и закључак да 
су студенти свесни значаја контекста. Међутим, пошто студенти најмање 
користе своје језичко знање као извор погађања, потребно је радити на раз-
воју њихове морфолошке свести, под којом се подразумева познавање и 
правилно коришћење морфема, што је у директној зависности од степена 
њихове језичке компетенције. 

 У Табели 3. су представљене средње вредности и стандардне девијације 
успешности погађања значења нових речи из културног и општег контекста. 
Резултати указују да су испитаници просечно више речи погађали из општег 
контекста (2.63 речи), него из културног контекста. Oва разлика није ста-
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тистички значајна иако се приближава нивоу значајности (t=-1.908, df= 39, 
p=.064). 

Табела 3. 
Дескриптивне вредности тестова вокабулара

AS SD
Тест 1 - општи контекст 2.63 3.32
Тест 2 - културни контекст 1.98 2.44

Такође смо применили факторску анализу која групише одговоре испи-
таника на основу сличности, а не на основу средње вредности (Табела 4.). 
Наиме, применом факторске анализе са Промакс ротацијом издвојена су три 
фактора (видети Табелу 4.). Прва компонента објашњава 25% варијансе, 
друга објашњава додатних 20% варијансе и трећа објашњава додатних 16% 
варијансе. Кајзер-Мејер-Олкинова мера адекватности узорковања варијабли 
износила је 0.511.

Табела 4.
Факторске тежине за стратегије учења вокабулара

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Потражим значење речи у двојезичном 
речнику

.784

Записујем реч .695
Потражим значење речи у једнојезичном 
речнику

.640

Занемарим је или прескочим -.841
Потражим објашњење речи на енглеском 
језику

.814

Покушавам да погодим значење речи из 
контекста

.549

Обраћам се другу за помоћ .761
Покушавам да погодим значење на основу 
делова речи

.735

Обраћам се наставнику за помоћ .602

Из Табеле 4. уочавамо да студенти чешће користе фактор 3 (друштвене 
стратегије и анализу морфолошке структуре речи) него фактор 1 (којим је 
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обухваћена стратегија коришћења речника) и фактор 2. Резултати t-теста за 
зависне узорке показују да је ова разлика статистички значајна, односно да 
студенти радије користе стратегије које припадају фактору 3 него фактору 
1 (t=-2.095, df= 38, p<.05) и фактор 2 (t=-2.872, df= 38, p<.01). 

Применом Спирмановог коефицијента корелације није добијена повеза-
ност између добијених фактора и резултата са тестова вокабулара. Када се 
посматра повезаност између појединачних стратегија учења вокабулара и 
тестова вокабулара, уочава се да су студенти који траже објашњење речи на 
енглеском језику и који записују реч имали лошији резултат на тесту на ком 
се погађа реч из културног контекста (r=-.355, p<.05, r=-.384, p<.05, ретрос-
пективно). Друге корелације нису добијене (видети Табелу 5.).

Табела 5. 
Дескриптивне вредности добијених фактора

AS SD
Фактор 1 3.07 .831
Фактор 2 3.05 .480
Фактор 3 3.38 .669

Факторска анализа је рађена и за друго питање (Табела 2.), али је издвоји-
ла само један фактор, што указује да један конструкт стоји у основи свих 
варијабли. Због тога је за ово питање рађена и корелациона анализа, чиме 
је добијена негативна корелација између „анализирам реч како бих утврдио 
којој врсти речи припада“ и културног контекста (r=-.324, p мање од .05), 
што значи да су они студенти који су више користили ову стратегију имали 
мање успеха на тесту погађања значења културно условљених термина), и 
обратно, они који је мање користе имају боље резултате на тесту, док друге 
корелације нису добијене. Иначе, корелационом анализом је утврђена јака 
корелација између Теста 1. и Теста 2. и опсег r=.761, p мање од .00, што 
указује на постојање корелације између погађања општих термина и по-
гађања културно условаљених термина.

Према томе, овако добијени резултати потврђују могућност погађања 
културно условљених правних термина од стране студента енглеског јези-
ка струке. У недостатке истраживања можемо убројати избор терминологије 
за тестирање знања вокабулара, тј. однос фреквентнијих и мање фреквент-
них термина струке, јер су термини одређени с обзиром на чињеницу да је 
емпиријско истраживање обављено са студентима прве године Правног 
факултета, на почетку наставе енглеског језика струке, који нису у довољној 
мери упознати са терминологијом енглеског језика правне струке, па би 
слично испитивање требало обавити и на крају наставе као лонгитудинал-
но истаживање, те упоредити резултате. Даље, овакво испитивање се може 
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спровести на већем броју испитаника, може се испитати краткорочна и 
дугорочна ретенција контекстуалног погађања, а код преводног теста се 
може извршити анализа грешака која приказује најтипичније преводне 
грешке и проблематичне термине. 

У испитивању погађања, којe је спровео Насаџи (Nassaji, 2003: 655), само 
је 18. 6% одговора било делимично тачно, па се наши резултати делимично 
уклапају у његово истраживање. Међутим, резултати оваквог истраживања 
су тешко упоредиви са другим истраживањима из више разлога. Пре свега, 
користе се различите анализе добијенеих разултата (нека истраживања 
користе факторску анализу, а друга не), истраживања различито мере ус-
вајање лексичких јединица и погађање (у овом истраживању коришћен је 
преводни тест, док друга користе тест вишеструког избора или препознавање 
речи). Поред тога, користе се различити текстови са различитим бројем или 
густином непознатих речи, са контекстима који не пружају довољно инфор-
мација неопходних за успешност погађања, а, уз то, често се ради и о раз-
личитим језицима. Примера ради, у истраживању које је радила Јелић (2009) 
са студентима француског језика, средња вредност тачно погођених лексе-
ма је 4.00. Различити су и критеријумеи за одређивање тачности  превода 
лексема. Поврх свега, резултати ће варирати у зависности од тога ко су ис-
питаници, јер могу зависити од њиховог узраста или ширине и дубине знања 
вокабулара који поседују.

Педагошке импликације

Значај истраживања огледа се у чињеници да се резултати могу искорис-
тити у наставном процесу. Практични аспекат резултата огледа се у стицању 
увида у стратегије учења вокабулара које треба развијати код студената. 

Истраживање наводи на закључак да културни контексти нису непре-
мостива препрека за погађање значења речи, као што се то обично мисли, 
те да не морају бити научени искључиво помоћу директне наставе вокабу-
лара.

Мали проценат успешности приликом погађања указује на чињеницу да 
студенти морају сретати нову реч у одређеним временским размацима у 
више различитих контекста (Paribakht & Wesche, 1999), да би је научили без 
провере њеног значења. То значи да би требало да пуно читају, јер се мали 
ефекти учења вокабулара читањем кумулативно увећавају. Дакле, читање 
је од суштинског значаја за учење вокабулара и нуди богатсво лексике које 
говорни језик не пружа, па се, стога, сматра да је корисније користити вешти-
ну погађање током читања него током слушања за учење страног језика или 
језика струке.

Када наставник упути студенте у исправну примену стратегије погађања, 
студенти је могу ефикасно користити у циљу развијања вештине читања. У 
том погледу, неопходно је упознавање студената са значајем стратегије по-
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гађања, коју оправдава огроман број речи у енглеском језику, као и чиње-
ница да њена исправна примена може довести до усвајања појединих речи. 
Понекад и други фактори, као што су временска ограничења или недоступ-
ност речника, подстичу њену примену. Такође, студенте треба оспособити 
да доносе паметне закључке о појединим речима, да одлуче када да покушају 
да погоде значење речи из контекста, када да прескоче реч и наставе са 
читањем, а када да погледају значење у речнику (онда када је реч од суштин-
ског значаја за разумевање текста), па је развијање њихове метакогнитивне 
свести од упадљивог значаја.

 Чињеница да се погађање, по правилу, примењује код нискофреквентног 
фокабулара, а да високофреквентне термине треба научити директно или 
експлицитно, јер је то бржи и ефикаснији начин учења вокабулара, одређује 
и наставу језика струке и наставу вокабулара. С тим у вези, Милутиновић 
(2006: 173) подвлачи да имплицитном или независном учењу мора претхо-
дити фаза експлицитног учења да би ученици усвојили одређени обим во-
кабулара, а, након тога, да на основу претходно стеченог знања покушају да 
сами одреде приближна значења нових речи.

 Следећи одређену класификацију стратегија учења језика, наставник 
може подучавати студенте стратегијама учења језика и увести их у наставу 
у виду стратешког инпута. Он може помоћи ученицима да увежбавају по-
гађање значења како из контекста, тако и на основу других расположивих 
информација, како би побољшао њихово контекстуално учење, с тим да 
упућивање студената у ову стратегију захтева доста времена и напора 
(Nation, 2013: 370). Сходно томе, спроведено истраживање имплицира и 
препоруку наставника у погледу избора материјала за читање одговарајуће 
тежине, која би подстакла студенте да што више читају.

ЗАКЉУЧАК

Пошто применом Спирмановог коефицијента корелације није добијена 
веза између фактора који су се издвојили и резултата тестова вокабулара, 
наведено истраживање може представљати основу за даље истраживање, 
које треба спровести са већим бројем испитаника, у циљу успостављања 
корелације између резултата добијених на тестовима и коришћених страте-
гија.

На основу спроведеног истраживања дошло се до закључка да студенти 
умерено често користе стратегије откривања значења нових речи, да настав-
ник треба да их подстиче да је чешће користе, као и да користе поједине 
изворе погађања, а посебно морфолошко знање, како би  донели исправне 
закључке о значењу непознатих речи. За успешну примену стратегије по-
гађања неопходна је свест о контексту, развијена лингвистичка компетен-
ција, висок степен познавања вокабулара и стратешка компетенција. У том 
погледу, подучавањем студената стратегијама погађања значења непознатих 
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речи може се унапредити не само усвајање вокабулара, већ и развијање 
вештине читања као битног предуслова за успешно овладавање језиком 
струке као специфичним језичким варијететом, а ово истраживање може 
помоћи наставницима да то подучавање организују и осмисле на најбољи 
могући начин. 

Иако погађање значења речи у стручним текстовима представља изазов 
за студенте, скоро је једнако изводљиво као и погађање значења из контекста 
који припадају општем енглесом језику, па резултати истраживања пред-
стављају потврду за имплементацију ове стратегије. Стога увежбавање 
извођења значења стручних термина из стручних или културних контекста 
у оквиру наставе енглеског језика струке може бити примамљиво како за 
студенте, тако и за наставнике, јер би помогло студентима да, након што 
овладају одређеним фондом стручног вокабулара, лакше савладавају разу-
мевање стручних текстова.
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AGENS U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU2

This paper aims to define and exemplify Agent, as a semantic role in English and Serbian. 
The analysis is based on a corpus excerpted from the novel Lord of the Flies (1954) by William 
Golding which consists of fifty representative sentences provided both in the original and 
translated form. This study explores different semantic types of Agent and attempts to match 
the verb types with an appropriate agentive argument. The results of the research are expected 
to reveal the features of a prototypical Agent in English and Serbian.

Key words: Agent, contrastive analysis, English, Serbian

UVOD

Iako se ni danas sa sigurnošću ne može utvrditi konačan broj semantičkih 
uloga3, neke od njih su se ipak ustalile i pronašle svoje mesto u celokupnom 
sistemu. To su, naime, agens, pacijens, tema, cilj, lokacija, izvor, primalac, 
instrument itd. Šta one zapravo predstavljaju? Još je Filmor davne 1968. godine 
pokušao da odgovori na to pitanje. U njegovom obrazloženju navodi se da te uloge 
sadrže određeni broj univerzalnih, po svoj prilici, urođenih koncepata, koji 
identifikuju određene tipove mišljenja koje ljudi imaju o radnji koja se upravo 
odigrava, o tome ko tu radnju izvršava, kome se ona desila i šta se time promenilo. 
Semantička uloga, naime, predstavlja semantičku vezu između glagola i njegovih 
argumenata. Drugim rečima, Filmor veruje da se u okviru jedne radnje izražene 
glagolom svim učesnicima može dodeliti odgovarajuća semantička uloga (Fillmore, 
1968: 24–25).

Broj i raspored ostvarenih semantičkih uloga u rečenici zavisi od glagola u 
funkciji predikata, tj. od njegovog značenja, pri čemu se svakom učesniku (ili 
argumentu) u jednoj rečenici može dodeliti samo jedna takva uloga (Haegeman, 
1991: 54). U ovom radu upućivaće se na strukture koje ostvaruju semantičku ulogu 
agensa4, posebno vodeći računa o vrsti agentivno tumačenog argumenta i tipu 
predikata koji takvu realizaciju i interpretaciju omogućava.

1 snezana.kljakic@gmail.com
2 Ovaj rad je nastao u okviru doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom 

Sadu na predmetu Kontrastivna proučavanja jezika pod mentorstvom prof. dr Dušanke Zvekić-Dušanović.
3 Semantičke ili tematske uloge. U engleskom semantic roles, thematic (theta) roles.
4 U engleskom u sinonimnom značenju agent ili actor (Haegeman, 1991:  49).
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DEFINISANJE CILJA ISTRAŽIVANJA

U prvom planu neophodno je predstaviti definicije agensa do kojih su neki od 
autora došli, a zatim ćemo se osvrnuti na semantičke tipove agensa. Oba navedena 
poglavlja teoretske su prirode, a potom će se taj pristup primeniti i u analizi 
prikupljenog korpusa. Važno nam je, dakle, da odredimo sve osobenosti agensa 
uopšte i njegovih supklasa i da ustanovimo koji se to tipovi glagola najčešće 
javljaju u kombinaciji i sa kojom vrstom agentivnog argumenta. Poslednja stavka 
istraživanja obuhvata numeričke informacije o zastupljenosti semantičkih tipova 
agensa, pri čemu ćemo pokušati da definišemo odlike prototipičnog agensa.

DEFINISANJE AGENSA

Nemali broj domaćih i stranih autora pokušao je da definiše agens na što 
potpuniji način, posmatrajući ovu važnu semantičku ulogu iz svoje vizure. M. 
Ivić, naime, tvrdi da je agens vršilac radnje, tj. pojam kojem se vršenje jedne radnje 
pripisuje (Ivić, 1963: 23). Alanović dopunjuje ovu definiciju naglašavajući da 
agensa treba shvatiti kao vršioca radnje bez obzira na to da li je on samo pokreće 
ili je i sprovodi do kraja, kao i to da li je on svojom voljom angažovan u određenoj 
aktivnosti ili nije. Prema tome, agens može da bude realizator cele radnje, pri 
čemu je i inicijator i sprovodnik i finalizator, ili samo dela radnje i tada je njen 
inicijator ili finalizator (Alanović, 2005a: 158). Mihailović navodi da je agens 
nameran podstrekač ili inicijator radnje. Ukoliko rečenica odgovara na pitanje: 
„What did X do? Šta je X uradio?“,  X je u tom slučaju agens. Ukoliko, međutim, 
odgovara na pitanje: „What happened to X? Šta se desilo X-u?“, X nije agens 
(Mihailović, 1965: 38). Prema jednom sličnom tumačenju, agens je osoba koja 
namerno inicira radnju izraženu predikatom (Gruber, 1965: 215; Haegeman, 1991: 
49). Agens je, zatim, živo biće koje podstiče ili izaziva dešavanje označeno 
predikatom (Quirk et al., 1985: 741). Dauti je čak, u težnji da što bolje odredi odlike 
agensa, obrazložio prototipična svojstva ove semantičke uloge. Agens je, prema 
njegovom shvatanju, sopstvenom voljom angažovan u radnji ili stanju, ima osećaj, 
može da izazove događaj ili promenu stanja, pokretan je i postoji nezavisno od 
aktivnosti imenovane predikatom (Dowty, 1991: 572).

Postavlja se pitanje da li neku radnju obavlja samo jedan vršilac ili ih ipak može 
biti više, jer pojedini glagoli mogu da zahtevaju učešće i drugih aktera (divorce 
somebody, kiss somebody / razvesti se, poljubiti se). Iz ovih primera5 uočava se 
da učesnici u aktivnosti imaju partnersku ulogu i njihov doprinos radnji gotovo 
je identičan. Sa druge strane, pojmovi koji primarno označavaju mesto ili kolektiv 
funkcionišu kao kolektivni agens u slučaju kada je imenica kojom su imenovani 
u subjekatskoj funkciji (Our team has won; Naš tim je pobedio).

5 U teorijskom delu rada dajem svoje primere, kako na srpskom, tako i na engleskom, kao ilustraciju 
navedenih pojava.
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Iz gorenavedenih definicija može se zaključiti da se o agensu govori kao o 
pojmu sa obeležjem živo [+], jer jedino živa bića imaju svest o učešću u nekom 
događaju, tj. nameru da radnju započnu i realizuju. Prototipične agentivne radnje 
su one u kojima agens pokreće radnju ka sebi ili ka drugim akterima, kao što su 
pacijens ili primalac, u težnji da nešto učini ili promeni. Ivić ipak tvrdi da se i 
prototipični instrumenti pod određenim okolnostima mogu tumačiti kao agens, 
odnosno, u slučaju kada se metonimijskom zamenom sa onim ko ih koristi pojave 
kao subjekat rečenice (Ivić, 2002: 56): A tile has fallen on his leg; Crep mu je pao 
na nogu. Metonimijskom zamenom odnosa karakteristična osobina – nosilac 
osobine i apstraktni pojmovi mogu se agentivno tumačiti (Alanović, 2005a: 161): 
Honesty does not pay off; Poštenje se ne isplati.

Postoje, međutim, slučajevi kada se agens ne mora eksplicirati. To najpre za-
visi od predikata, tj. od toga da li se glagolom imenuje radnja ili samo konstatuje 
nečije stanje (Alanović, 2005a: 158). Jedna od prototipičnih struktura u kojoj se 
agens u najvećem broju primera ne pojavljuje jeste pasivna rečenica u kojoj sub-
jekat imenuje neagentivnog učesnika (The bank has been robbed; Banka je 
opljačkana). Pasivna rečenica počiva na inkompatibilnosti subjekta i agensa. U 
srpskom jeziku, u pasivnim rečenicama agens se može uvesti slobodnim instru-
mentalom (The place is inhabited by the elderly population; Mesto je naseljeno 
starijim stanovništvom), predloškim genitivom (He suffered great injustice by 
everyone; Načinjena mu je nepravda od svih) ili lokativom (An important meeting 
was held at the company;  U firmi6 je održan važan sastanak) (Alanović, 2005a: 
175). Kada se radi o pasivu sa morfemom se, informacija o agensu se ne uvodi u 
srpskom jeziku, ali i u engleskoj pasivnoj rečenici fakultativnog je karaktera (The 
tickets are sold here; Ovde se prodaju karte). On, takođe, ne postoji u rečenicama 
koje se odnose na atmosferske i prirodne pojave za koje se vršilac i ne može 
utvrditi (It is snowing, It is raining; Sneži, Pada; The day is dawning; Sviće). Kada 
se u engleskom jeziku govori o atmosferskim pojavama, u takvim strukturama 
javlja se nereferencijalno upotrebljena lična zamenica trećeg roda jednine – it, dok 
je u rečenici koja referiše o prirodnim pojavama primetna personalizacija u funkciji 
subjekta – the day, što se može primeniti i u srpskom, uvođenjem lekseme zora. 
U engleskom jeziku agens se formalizuje predloškom konstrukcijom by + NP7 
koja je fakultativna (The novel was written by Golding; Roman je napisao Golding). 
Agens se, takođe, izostavlja u impersonalnoj rečenici koja predstavlja ublaženu 
tvrdnju ili težnju ka uopštavanju ličnih iskustava (It seems that she lied; Izgleda 
da je lagala). U impersonalnim rečenicama sa značenjem psihofizičkih stanja ili 
fizioloških pojava, imenovani agens je nevoljan i neaktivan akter u opisanoj radnji 
(I feel sick, I am cold; Muka mi je, Hladno mi je). Najzad, može se govoriti o 

6 Premda Alanović podvučenu konstrukciju tretira kao agens, ipak se ne čini da je to najbolje tumačenje. 
Razlog leži u činjenici da bi agens po pravilu trebalo ili da nosi oznaku živo [+], ili da uzrokuje neku 
vidljivu promenu, ili pak da je za radnju izraženu predikatom odgovoran čovek. Kako to ovde nije slučaj, 
podvučenom rečeničnom konstituentu bi se mogla dodeliti semantička uloga – lokacija.

7 NP (noun phrase) – imenička fraza.
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nepoznatom vršiocu radnje kada se saopštava opštevažeća istina (It is possible to 
prove that the Earth revolves around the Sun; Moguće je utvrditi da se Zemlja 
okreće oko Sunca), ili kada individualizacija vršioca nije moguća ili poželjna (Life 
is hard in these times; U današnje vreme teško se živi).

Agens može biti uopšten u slučajevima kada se govori o generički upotrebljenim 
pojmovima, kao što su human, animal, people; čovek, životinja, ljudi. U tim 
prilikama, semantički sadržaj agensa, zapravo, referiše o tipičnom obrascu 
ponašanja koji je karakterističan za određenu vrstu o kojoj je u datom kontekstu 
reč (Rabbits run fast; A man is a sociable being; Zečevi brzo trče, Čovek je 
društveno biće).

Postavlja se, međutim, pitanje kakav je odnos između agensa i subjekta. 
Alanović to opisuje kao relaciju između forme i sadržine, pri čemu je subjekat 
predodređen za agentivnu interpretaciju, budući da imenuje ono što se nalazi u 
osnovi jedne rečenice. Iz tog razloga, subjekat je uvek u nominativu u jezicima sa 
sintetičkom deklinacijom, dok je u jezicima bez fleksije u slobodnoj padežnoj 
formi (Alanović, 2005a: 153). Semantička predispozicija subjekta za agentivne 
uloge uslovljena je leksičkom semantikom. Za razliku od engleskog jezika, u kome 
se gramatički subjekat mora leksikalizovati, u srpskom to nije slučaj. Poklapanje 
agensa i gramatičkog subjekta može se očekivati u idealnoj aktivnoj rečeničnoj 
strukturi kada se u poziciji subjekta nalazi imenica, a u funkciji predikata glagol 
akcione semantike (Ona trči; She is running). Pored gramatičkog, postoji i logički 
subjekat. Tu je, naime, reč o slučaju kada se na poziciji subjekta nalazi 
desemantizovana lična zamenica, pri čemu se vest o agensu uvodi nekom statusno 
nižom formom, što se vidi u primeru na engleskom jeziku (It was me who told the 
truth). Identifikacija agensa u personalnoj rečenici zavisi od leksičke semantike 
imenice na poziciji subjekta, ili objekta i glagola koji čine predikat.

Na osnovu formalno-strukturnog kriterijuma za odnos subjekta i agensa, u 
srpskom jeziku mogu se konstatovati sledeće stavke (Alanović, 2005a: 156):

- Kada se u prostoj aktivnoj rečenici nalazi jednovalentni glagol u predikatskoj 
funkciji, subjekat ima ulogu agensa ako je uveden imenicom sa odlikom živo [+] 
ili njoj koreferentnom zamenicom (Ona radi; She is working).

- Ukoliko je uz dvovalentne glagole u poziciji subjekta (ne)referencijalno 
upotrebljena zamenica, tada je agens u nižoj hijerarhijskoj formi (To mi izgleda 
dvosmisleno; It seems ambiguous to me).

- Subjekat je po pravilu agens ukoliko se u funkciji predikata nalazi punoznačni 
refleksivni glagol (Brijem se; I shave myself ).

- Uz semikopulativne glagole uvodi se neagentivno interpretiran gramatički 
subjekat (Ona mi se čini vrednom; She seems hardworking to me). Konektivni i 
kopulativni glagoli, takođe, nisu pogodni za promovisanje subjekta kao agensa, 
već za njegovu kvalifikaciju (Ona izgleda zabrinuto; She seems worried), 
karakterizaciju (On je ambiciozan; He is ambitious) ili kategorizaciju (Jovan je 
student; John is a student).
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- Ukoliko se uz delove tela aktualizuje njihov odnos prema posesoru, oni ne 
mogu imati agentivnu ulogu (Boli me zub; I have a toothache).

- Kao što je već napomenuto, subjekat pasivne rečenice ne predstavlja vršioca 
radnje (Ona je primljena; She has been accepted).

- Kada u izvršenju radnje učestvuje veći broj aktera, to se može formalizovati 
ili pluralizacijom subjekta i predikata (Jovan i Marija peru kola; John and Mary 
are washing the car) ili uvođenjem koagentivnih formi (Jovan pere kola sa 
Marijom; John is washing the car with Mary), pri čemu i pojam u nižoj hijerarhijskoj 
formi može biti agentivno tumačen.

- Agentivnost je kod pojmova sa obeležjem živo [+] višeg stepena, za razliku 
od onih koji se interpretiraju kao živo [-].

- Postupkom metonimijske modifikacije značenja, pojmovi koji se poimaju kao 
živo [-] (kao što su mesta, ustanove, kolektivi) mogu se tumačiti kao agens, tj. 
vršilac radnje (Beograd dočekuje Novaka Đokovića; Belgrade is waiting for Novak 
Đoković).

SEMANTIČKI TIPOVI AGENSA

U okviru ovoga odeljka predstavićemo sistematizaciju agentivnih tipova8 iz 
vizure Van Valina. On, naime, veruje u postojanje samo dve semantičke uloge, a 
to su agens i pacijens, pri čemu razlikuje šest tipova i pet podtipova agensa (Van 
Valin, 1996: 101), koji će detaljnije biti obrazloženi i ilustrovani odgovarajućim 
primerima9.

1. Efektivni agens je prototipična vrsta agensa jer se odnosi na svesnog, 
inicirajućeg i namernog vršioca određene aktivnosti. On se najčešće javlja 
uz glagole akcione semantike, koji su po pravilu tranzitivni, odnosno, 
zahtevaju objekatsku dopunu u vidu pacijensa ili adresata (primaoca). To 
su najčešće glagoli give, tell, hit; dati, reći, udariti itd. (give something to 
somebody, tell something to somebody, hit somebody; dati nekome nešto, 
reći nekome nešto, udariti nekoga). Sa druge strane, glagoli kretanja ne 
podrazumevaju učešće pacijensa, jer agens samostalno izvodi radnju. 
Neki od tih glagola su: run, exercise, walk; trčati, vežbati, hodati. Javljaju 
se, međutim, i slučajevi kada agens ne obavlja radnju samostalno, već je u 
nju uključeno više učesnika. Tada se govori o koordiniranoj agentivnosti 
gde akteri imaju ravnopravan odnos u izvršenju radnje. Premda agens 
preduzima inicijativu u sprovođenju radnje, oba aktera podjednako su 
uključena u njen tok i ishod: John and Mary have gone to Rome; Jovan 
i Marija su otišli u Rim. Za razliku od koordinirane agentivnosti, u kojoj 
akteri simultano ostvaruju cilj, javlja se jedan posve drugačiji slučaj, 
u kojem je agensovo delovanje usmereno ka stvaranju neke posledice. 
Ovaj podtip efektivnog agensa naziva se kauzator i on može nevoljno ili 

8 Detaljnije o tipologiji agensa v. Alanović, 2004: 197–201 i Alanović, 2005: 164–171.
9 Dajem svoje primere u okviru semantičkih tipova agensa.
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nesvesno da bude deo jednog događaja (She caused a collision; Izazvala 
je sudar).

2. Receptivni agens (receptor), za razliku od efektivnog, ne kontroliše uvek 
radnju i ne vlada njome, ali ima svest o stanju koje može biti uzrokovano 
spolja, kao rezultat nekih okolnosti u koje je nekom radnjom doveden 
(I have a stomachache; Boli me stomak). Uz ovaj tip agensa najčešće se 
javljaju medijalni, modalni i glagoli percepcije. Medijalni glagoli mogu 
da govore o psihičkom stanju agensa koje je izazvano spolja (blush, 
laugh, wonder, hope; crveneti, smejati se, čuditi se, nadati se), dok 
modalni glagoli govore o odnosu govornika prema sebi i prema drugima 
(I am sure she can pass the driver‘s test; Ona može da položi vozački, 
sigurna sam). Uz glagole percepcije, čitav događaj predstavlja samo 
sadržaj agensovog čulnog doživljaja (I am listening to the news, I am 
reading a book, I see her passing the street; Slušam vesti, Čitam knjigu, 
Vidim je kako prelazi ulicu). U poslednjem primeru, pacijens uz glagol 
(vizuelne) percepcije može da ima ulogu agensa u objekatskoj klauzi u 
odnosu na predikat.

3. Autoritativni agens podrazumeva učešće bar dva aktera u izvršenju neke 
radnje, tj. koordinirano delovanje učesnika, ali je u tim okolnostima 
samo jedan od njih inicijator (He made me apologize; Naterao me je 
da se izvinim). Drugi učesnik u događaju ima dvostruku ulogu. On je, 
naime, u odnosu na inicijatora pacijens, odnosno, manipulisani akter 
u ovome slučaju, a u odnosu na celokupnu radnju on je njen efektivni 
izvršilac, jer ostvaruje potpunu kontrolu nad njom (They forced me to 
confess; Nagnali su me da priznam). U okviru ovoga tipa agensa mogu 
se izdvojiti još četiri podtipa, u zavisnosti od volje učesnika da započetu 
radnju završe:
3.1. Manipulativni agens se najčešće javlja uz kauzativno-manipulativne 

glagole kao što su allow, order, make possible, make somebody, 
oblige; dozvoliti, narediti, omogućiti, naterati, primorati. Uz njih 
se, naime, najčešće uvodi i manipulisani učesnik koji nije voljan 
da izvrši radnju, niti je zainteresovan za konačan ishod događaja na 
koji ga je manipulativni agens naveo (She ordered me to keep quiet; 
Ona mi je naredila da ćutim). Kao što se iz primera vidi, ne postoji 
saglasnost među učesnicima.

3.2. Motivacioni agens se uglavnom javlja uz glagole tipa suggest, 
advise; predložiti, savetovati. Za razliku od prethodnog agensa, 
ovde se uviđa saglasnost među učesnicima u radnji. Agens, naime, 
uvažava volju suprotne strane, jer taj učesnik može da bira šta mu 
najviše odgovara. Prema tome, ovde se radi o svesnom pristanku 
manipulisanog da izvede radnju za koju je zainteresovan (He advised 
me to visit her; Savetovao me je da je posetim).

3.3. Kauzativni agens je, sa jedne strane, kao manipulator situacije 
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zainteresovan za konačni ishod preduzete radnje, dok manipulisani, 
sa druge, ne mora znati niti biti svestan uticaja manipulatora (She 
made him lie; Ona ga je navela da slaže).

3.4. Instruktorski agens nije jedini zainteresovani za izvršenje neke 
aktivnosti. U ovom slučaju, manipulisani je i inicijator, ali i efektivni 
sprovodnik radnje (He is teaching10 me how to ski; On me uči 
skijanju).

4. Instrumentni agens odnosi se na agentivnu sposobnost predmeta da 
nekim svojim svojstvom izvrši radnju. Tu se, dakle, govori o agensu sa 
obeležjem živo [-]. Ono što instrumentima daje odliku agentivnosti jeste 
svojstvo uzrokovanja neke vidljive promene. Oni nemaju sposobnost 
da radnju započnu, niti da je završe, ali se svakako može konstatovati 
nekakav rezultat do kojeg oni dovode (Avion se srušio; The plane 
crashed). Jasno je da čovek upravlja avionom i da je izvršilac radnje, 
međutim, on se metonimijski zamenjuje sredstvom (u ovom slučaju 
vozilom) kojim je upravljao, te se i ne pominje u iskazu. Samo se u tim 
uslovima predmet može percipirati kao instrumentni agens, tj. kada se 
pravi vršilac radnje ne leksikalizuje, ali se podrazumeva (He has been cut 
(by a razor); Brijač ga je posekao).

5. Slučajni agens odnosi se na predmet za koji se vezuje radnja koja 
je neočekivana, netipična ili slučajna, a čija se početna tačka nalazi u 
sferi samog predmeta (The milk boiled over; Mleko je pokipelo). Ovaj 
agentivni tip, pored predmeta, mogu ostvariti i prirodne pojave i biljke 
koje dovode do nekih novih rezultata i predstavljaju ishod nekontrolisane 
aktivnosti (Hail destroyed all the corn; Gr�d je uništio sav kukuruz). Tu 
se, dakle, primećuje odsustvo ne samo kontrole, već i odgovornosti (A 
car tyre has exploded; Guma na kolima je pukla).

6. Simulativni agens je pojam sa obeležjima živo [–], predmet [+] ili 
apstraktno [+]. Odlike agentivnosti uočavaju se prilikom modifi katorskog 
zahvata na pacijensu (The show was very exciting to me; Predstava mi 
je bila vrlo uzbudljiva). Očigledno je, naime, da je čovek taj koji je 
odgovoran za osmišljavanje i realizaciju predstave. U ovaj tip agensa 
ubrajaju se i imenice koje označavaju apstraktne pojmove kao eksponente 
nekog oblika ljudskog delovanja (Honesty is the most important thing; 
Poštenje je najvažnije).

 Pored gorepomenutih tipova agensa, Alanović navodi još jednu supklasnu 
agentivnu kategoriju, a to je doživljavač11, koji je nosilac stanja ili 
raspoloženja i odlikuje se izrazito oslabljenom odgovornošću i kontrolom 
nad situacijom (Alanović, 2007: 85). Uz ovu vrstu agensa najčešće se 

10 Iako u engleskom jeziku glagol learn znači učiti, u ovom kontekstu neophodno je upotrebiti glagol teach 
jer on, naime, znači podučavati, učiti nekoga.

11 Ovaj podtip agensa moguće je imenovati na barem dva načina, pa se pored navedenih alternativa može 
koristiti i termin iskusitelj.
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javljaju glagoli percepcije, emocionalnih radnji i kognicije (Quirk et al., 
1985: 741) (He was surprised by the noise; Njega je iznenadila buka).

METODOLOGIJA RADA

Praktični deo rada zasniva se na analizi romana Lord of the Flies. Pomenuto 
delo napisao je Vilijem Golding, pri čemu postoji i prevod na srpski jezik – 
Gospodar muva. Kao prevodilac ovoga romana navodi se Nenad Dropulić. Ovo 
izdanje podeljeno je u dvanaest poglavlja, pri čemu je svakom dodeljen naslov koji 
ukratko nagoveštava šta će se u datom odeljku desiti. Budući da je ovaj rad 
ograničenog obima, materijal predstavljen u analizi slučajnog je izbora i prikupljen 
je samo iz desetog poglavlja i to u prevodu od 159. do 164. stranice, a u originalu 
od 171. do 177. strane. Dalji postupci tiču se same analize i deo su narednog 
odeljka.

ANALIZA KORPUSA

U okviru analize predstavljeno je pedeset rečenica u kojima agens postoji, na 
osnovu čega se može doći do određenih uopštavanja. Najpre je navedena rečenica 
iz originalnog dela romana, a zatim sledi prevod na srpski jezik. U okviru svake 
rečenice cilj je identifikovati agens, ukoliko je ekspliciran, a zatim navesti o kojem 
se tipu radi, kao i vrsti glagola koji imenuje određenu radnju. Agens je podvučen 
radi boljeg vizuelnog snalaženja, a ta oznaka izostaje ukoliko predikat nosi tu 
informaciju, što je čest slučaj sa prevedenim rečenicama, u kojima se glagolskim 
oblikom upućuje na lice. Primeri će biti grupisani i podeljeni prema zajedničkim 
obeležjima koja ih karakterišu.

 – Efektivni agens odnosi se na pojam sa oznakom živo [+], koji svojim svesnim 
i namernim delovanjem stremi ka izvršenju radnje. U primerima koji slede 
očito je da se ovaj tip agensa najčešće javlja uz glagole akcione semantike.

1. a) He paused for a moment and peered at the fi gure on the platform. (171)
b) Zastao je na trenutak i zaškiljio u obris na platformi. (159)

U rečenicama 1 a) i 1 b) nailazimo na primer prototipičnog agensa, tj. efektivnog 
agensa koji se ovde pojavljuje uz glagole zastati i zaškiljiti (u engleskom pause i 
peer). Premda je glagol peer (zaškiljiti) perceptivnog tipa, u ovom kontekstu 
uočava se svest o radnji i namera da se ona izvrši.

2. a) Ralph climbed on to the platform carefully. (171)
b) Ralf se pažljivo pope na platformu. (159)

Glagoli kretanja i promene mesta supklasa su glagola akcione semantike, koji 
u ovom slučaju ne zahtevaju sintaksički objekat. U primerima 2 a) i 2 b) javlja se 
glagol climb (popeti), uz koji se ostvaruje efektivni agens koji preuzima kontrolu 
nad sprovođenjem radnje. Važno je dodati da se agentivni glagoli često pojavljuju 
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sa prilozima za način kao što su pažljivo, oprezno, tj. u engleskom carefully 
(Mihailović, 1965: 39).

3. a) Ralph sat down in the grass facing the chief‘s seat and the conch. (171)
b) Ralf sede na travu preko puta vođinog mesta i školjke. (159)

Glagol kretanja sit (sesti) imenuje radnju koju ostvaruje namerni vršilac radnje 
u subjekatskoj poziciji, tj. efektivni agens.

4. a) Piggy knelt at his left, and for a long time there was silence. (171)
b) Svinjče kleknu levo od njega, pa zadugo zavlada tišina. (159)

Još jedan glagol kretanja, ili promene mesta, (kneel / klečati) u primerima 4 
a) i 4 b) imenuje efektivnog agensa koji preduzima i sprovodi radnju svesno i 
samostalno.

5. a) At last Ralph cleared his throat and whispered something. (171)
b) Najzad se Ralf nakašlja i prošapta nešto. (159)

U rečenicama 5 a) i 5 b) nailazimo na primere neprelaznog glagola fizioloških 
aktivnosti (clear one‘s throat / kašljati) i glagola govorenja (whisper / prošaputati), 
te je vršilac radnje efektivni agens, koji u ovom slučaju namerno kašlje ne bi li 
očistio grlo, a zatim nešto izgovorio.

6. a) Piggy whispered back. (171)
b) Svinjče mu odgovori šapatom. (159)

Premda je u originalnu romana naveden glagol whisper (šaputati), prevodilac 
je u traženju najboljeg stilskog rešenja iskoristio glagol odgovoriti kao ekvivalent 
u srpskom. Oba glagola pripadaju grupi glagola govorenja, koje efektivni agens 
izvršava.

7. a) Ralph spoke up. (171)
b) Ralf reče glasnije. (159)

U primerima 7 a) i 7 b), glagol speak (reći) ne zahteva objekatsku dopunu, iako 
je po pravilu tranzitivne prirode. Kao glagol govorenja, uz njega stoji efektivni 
agens koji svesno i samovoljno sprovodi radnju.

8. a) Piggy said nothing but nodded, solemnly. (172)
b) Svinjče ne reče ništa, nego ozbiljno klimnu glavom. (160)

Uz tranzitivni glagol govorenja (say / reći) i glagol fizičke radnje (nod / 
klimnuti) nalazi se efektivni agens kao namerni vršilac obe radnje.

9. a) At length Ralph got up and went to the conch. (172)
b) Najzad Ralf ustade i priđe školjci. (160)

Glagoli kretanja (get up / ustati) i promene mesta (go to / prići) imenuju 
efektivnog vršioca radnje u primerima 9 a) i 9 b).
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10. a) He took the shell caressingly with both hands... (172)
b) Uzeo ju je nežno obema rukama... (160)

U rečenicama 10 a) i 10 b) postoji taktilni kontakt između agensa i pacijensa, 
pri čemu glagol take / uzeti pripada grupi glagola akcione semantike, i u ovom 
slučaju zahteva efektivnog vršioca radnje koji svesno inicira aktivnost imenovanu 
predikatom. U rečenici na engleskom jeziku, agens je ekspliciran (he), dok nam 
glagol u srpskom nagoveštava o kojem je licu reč (on, treće lice singulara).

11. a) Piggy nodded at the conch. (172)
b) Svinjče mahnu glavom prema školjci. (160)

U engleskom jeziku glagol nod označava klimanje glavom, te mu subjekatska 
dopuna nije neophodna, kao u srpskom. U oba jezika, subjekat je efektivni agens 
koji preduzetu radnju izvršava svesno i sa namerom.

12. a) He jumped to his feet and stood over Ralph. (172)
b) Skočio je na noge i nadneo se nad Ralfa. (160)

Oba intranzitivna glagola u rečenicama 12 a) i 12 b) pripadnici su grupe glagola 
akcione semantike ( jump, stand / skočiti, nadneti se). U oba slučaja zajedničko je 
to da efektivni agens preduzima i samostalno sprovodi radnju.

13. a) There was that – that bloody dance. (172)
b) Igrali su taj njihov prokleti ples. (160)

Rečenica 13 a) i njeno prevodno rešenje se, u smislu agentivne interpretacije, 
ne poklapaju, iz razloga što se u prevodu identifikuje efektivni agens u trećem 
licu plurala uz glagol fizičke radnje (igrati), a u originalnoj rečenici agens izostaje, 
jer se u subjekatskoj poziciji ne nalazi prilog za mesto (there / tamo), već 
desemantizovana zamenica kojoj se ne pripisuje semantička uloga, a njeno 
prisustvo je neophodno iz strukturnih razloga12 (Haegeman, 1991: 62).

14. a) He was gesticulating, searching for a formula. (173)
b) Mahao je rukama tražeći reči. (161)

Glagol fizičkih radnji (gesticulate / mahati) imenuje efektivnog vršioca radnje 
koji je svestan preduzete aktivnosti i njenog daljeg toka.

15. a) He bent down and waited. (173)
b) Sagnuo se i čekao. (161)

U rečenicama 15 a) i 15 b) nesumnjivo je reč o efektivnom agensu koji stoji uz 
glagole akcione semantike (bend down, wait / sagnuti, čekati), pri čemu je ulaganje 
energije obavezno.

12 „A pronoun in English – there – can be used without being assigned a thematic role. It is expletive filling 
the subject position for structural reasons.“ (Haegeman, 1991: 62)
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16. a) Ralph continued to rock to and fro. (173)
b) Ralf se i dalje njihao napred-nazad. (161)

Efektivni agens u rečenicama 16 a) i 16 b) samostalno obavlja radnju, te se 
može reći da je on inicijator i finalizator imenovane aktivnosti.

17. a) He gesticulated widely again. (173)
b) Ponovo je mlatarao rukama. (161)

Uz glagol koji označava fizičku aktivnost (gesticulate / mlatarati) nalazi se 
efektivni agens koji je svesni vršilac preduzete radnje. On je ekspliciran u rečenici 
17 a) jer engleski, po pravilu, zahteva obavezno prisustvo subjekta, dok to u 
rečenici 17 b) nije slučaj.

18. a) Piggy shook his head. (174)
b) Svinjče zatrese glavom. (162)

Glagol shake / zatresti imenuje efektivnog vršioca radnje koji ulaže energiju 
da bi preduzetu aktivnost priveo kraju.

19. a) Piggy nodded eagerly. (174)
b) Svinjče gorljivo klimnu glavom. (162)

Ovde se može konstatovati prisustvo efektivnog tipa agensa koji fizičku radnju 
obavlja na određeni način, što je i naznačeno priloškom odredbom (eagerly / 
gorljivo).

20. a) We‘ll live on our own, the four of us. (174)
b) Živećemo sami, nas četvorica... (162)

Uz egzistencijalni glagol live / živeti, imenovano je više suizvršilaca radnje, 
što se vidi po obliku glagola u rečenici 20 b), dok je u engleskom pandanu to 
eksplicirano odgovarajućom ličnom zamenicom (we). Tu se, naime, radi o 
koordiniranoj agentivnosti, za čiju je realizaciju neophodan simultan angažman 
svih učesnika u događajnom aktu.

21. a) I lit it. (174)
b) Zapalio sam vatru. (162)

Tranzitivni glagol light / zapaliti supklasa je glagola akcione semantike, pri 
čemu imenuje efektivnog agensa kao svesnog sprovodnika radnje.

22. a) They dumped it by the fi re and turned to the pool. (174)
b) Bacili su ga pored vatre i krenuli ka bazenu. (162)

Uz dva glagola fizičke radnje (dump, turn / baciti, krenuti) nalaze se efektivni 
suizvršioci radnje, koji date aktivnosti obavljaju koordinirano. U pitanju je treće 
lice plurala u obe rečenice.
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23. a) Ralph jumped to his feet. (174) 
b) Ralf skoči na noge. (162)

Još jedan primer glagola fizičke radnje ( jump / skočiti) koji imenuje efektivnog 
agensa.

24. a) The twins checked a moment, then walked on. (174)
b) Blizanci zastadoše na trenutak, pa nastaviše. (162)

U rečenicama 24 a) i 24 b) govori se o dva efektivna izvršioca koja sprovode 
dve aktivnosti (check, walk / zastati, nastaviti).

25. a) They‘re going to bathe, Ralph. (174)
b) Idu da se kupaju, Ralfe. (162)

Rečenice 25 a) i 25 b) nagoveštavaju nečiju nameru uz glagol akcione semantike, 
te se akteri u datoj radnji mogu smatrati efektivnim.

26. a) Sam touched a scratch on his forehead... (175)
b) Sem dodirnu ogrebotinu na čelu... (162)

Agens u rečenicama 26 a) i 26 b) efektivnog je tipa i radnju akcione semantike 
(touch / dodirnuti) izvodi samostalno i svesno.

27. a) Eric fi ngered his split lip. (175)
b) Erik je dodirivao rasečenu usnu. (162)

U prevodu rečenice 27 a) nalazi se istovetni glagol kao u rečenici 26 a), te se 
može zaključiti i da je agens identičan. Sa druge strane, u engleskoj rečenici 27 
a) javlja se glagol finger koji je vrlo sličnog značenja kao i touch. On, takođe, 
imenuje efektivnog agensa (Eric).

28. a) Roger clambered up the ladder-like cliff. (175)
b) Rodžer se pope uz lestvama sličnu stenu. (163)

Glagoli kretanja clamber / popeti imenuju svesnog, efektivnog vršioca radnje.

29. a) The tribe lay in a semicircle before him. (176)
b) Pleme je ležalo pred njim u polukrugu. (164)

Pleme (u engleskom tribe) je pojam koji označava kolektiv, te shodno tome 
nastupa kao kolektivni agens uz neprelazni lokaciono-egzistencijalni glagol lay 
(ležati).

30. a) Roger squatted with the rest. (176)
b) Rodžer čučnu pored ostalih. (164)

Uz glagol fizičke radnje squat / čučnuti javlja se efektivni agens. Zanimljivo 
je primetiti da se u prevodu nalazi prilog za mesto pored, dok je u engleskoj 
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rečenici, pored agensa prisutan socijativni tip koagensa13 (Alanović, 2005a, str. 
194) (with the rest – sa ostalima). Iz ovoga proizilazi da pojam u subjekatskoj 
funkciji nema prednost prilikom ostvarenja radnje, već da su učesnici u potpunosti 
ravnopravni.

31. a) The Chief was vague, but earnest. (177)
b) Poglavica je odgovorio neodređeno, ali vatreno. (164)

Glagol govorenja (odgovoriti) predstavlja supklasu glagola akcione semantike 
i u ovome slučaju imenuje efektivnog agensa u subjekatskoj poziciji u rečenici 31 
b). To se, međutim, ne može konstatovati i u engleskoj rečenici 31 a), budući da 
je prevodilac iskoristio slobodu jezičkog izraza. Kopulativni glagol (u ovom slučaju 
glagol be / biti) ne promoviše subjekat kao agens, već je sredstvo karakterizacije 
subjekta. On, naime, ne dodeljuje semantičku ulogu učesniku u radnji14. 
(Haegeman, 1991: 68)

32. a) Svinjče obrisa staklo naočara. (162)
b) Piggy cleaned his lens. (174)

U rečenicama 32 a) i 32 b) situacija je prilično jasna. Uz glagol fi zičke radnje 
(clean / obrisati) imenuje se efektivni agens.

 – Receptivni agens odnosi se na pojam sa obeležjem živo [+], koji ne vlada 
situacijom ali je svestan stanja u koje je doveden radnjom izraženom 
glagolima auditivne i vizuelne percepcije.

33. a) Piggy eyed the advancing fi gure carefully. (171)
b) Svinjče je oprezno posmatralo priliku koja mu se približavala. (159)

U rečenicama 33 a) i 33 b) imamo primer receptivnog agensa (receptora). Glagol 
posmatrati (u engleskom eye) pripada perceptivnoj grupi glagola. Moguće je, čak, 
ovaj agens tumačiti kao iskusitelj, jer se javlja uz glagole vizuelne percepcije. 
Stanje u agensu je kauzirano spolja i rezultat je nekih okolnosti. Pacijens (the 
figure / prilika) uz glagol percepcije ima ulogu agensa u odnosu na predikat u 
objekatskoj klauzi. Međutim, u ovoj rečenici može se, čak, govoriti i o efektivnom 
agensu koji nije tek primalac vizuelnih nadražaja, već neko ko svesno, tj. oprezno 
posmatra.

34. a) Nowadays he sometimes found that he saw more clearly... (171)
b) U poslednje vreme otkrio je da jasnije vidi... (159)

Kao i u prethodnom primeru, i ovde se može utvrditi da je reč o receptivnom 
agensu (ili eksperijentu) uz kognitivne glagole ( find out / otkriti). U srpskom 
jeziku, glagol u 3. licu jednine nagoveštava da je agens on, dok se u engleskom 

13 Više o koreferencijalnosti agensa v. (Alanović, 2005a:182–226).
14 „Copula be does not assign any thematic roles.“ (Haegeman, 1991:  68)
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jeziku predikatom ne imenuje agens, već se mora jasno eksplicirati (he) kao 
obavezni rečenični član.

35. a) They continued gazing with impaired sight at the chief‘s seat and the 
glittering lagoon. (172)
b) Nastavili su da gledaju mutnim očima vođino sedište i svetlucavu 
lagunu. (160)

Akt gledanja (gaze / gledati) ostvaruje receptivni agens koji ima punu kontrolu 
u toku svesnog i intencionalnog delovanja.

36. a) Ralph laughed sharply... (172)
b) Ralf se oštro nasmeja... (160)

Medijalni glagol nasmejati se (u engleskom laugh) referiše o psihičkom stanju 
svog nosioca, koje je po pravilu inicirano spolja, te je agens koji stoji uz ovaj glagol 
receptivnog tipa.

37. a) We was15 scared! (172)
b) Prestravili smo se! (160)

Uz medijalni glagol prestraviti se (be scared) pojavljuje se receptivni agens 
koji je svestan stanja u koje je nekom radnjom doveden.

38. a) Piggy tailed off his voice at the sight of Ralph‘s face. (173)
b) Svinjče ućuta videvši Ralfovo lice. (161)

U okviru datog konteksta, agens je u rečenicama 38 a) i 38 b) receptivnog tipa, 
jer je njegova reakcija, kao i stanje u koje je doveden, uzrokovano spolja (kad je 
video Ralfovo lice, ućutao je).

39. a) Piggy glanced round quickly, then leaned close. (174)
b) Svinjče se obazre oko sebe, pa se nagnu bliže. (161)

U rečenicama 39 a) i 39 b), agens, koji se nalazi u subjekatskoj poziciji, 
receptivnog je, ali i efektivnog tipa. To je, naime, slučaj, jer uz glagole vizuelnog 
utiska (glance / obazreti) agens prima sadržaj perceptualnog doživljaja (Petrović, 
1995: 59), dok se uz glagole fizičke aktivnosti (lean / nagnuti se) agens može 
tumačiti kao namerni vršilac radnje.

40. a) They never noticed in the dark. (174)
b) Nisu nas opazili po mraku. (162)

U rečenicama 40 a) i 40 b), uz glagole vizuelne percepcije (notice / opaziti) 
otelotvoruje se receptivni agens. Premda se u prevodu javlja i pacijens u vidu 
objekta (nas), u originalu romana ta informacija izostaje.

15 Trebalo bi: We were scared.
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41. a) They fl ushed and looked past him into the air. (174)
b) Porumeneli su i zagledali se pored njega u prazno. (162)

Receptivni agens je nekom radnjom doveden u određeno stanje ( f lush / 
porumeneti), a zatim svesno i samovoljno inicira radnju vizuelne percepcije, pri 
čemu prima perceptualni sadržaj. Važno je istaći da je subjekat-agens pluralizovan.

42. a) Ralph examined his toes. (174)
b) Ralf je zurio u svoje nožne prste. (162)

Kao i u prethodnom primeru, agens je receptivnog tipa uz glagol vizuelne 
percepcije (zuriti). Premda glagol examine primarno znači istraživati, u ovome 
slučaju može se prevesti i kao pregledati (ne bi li nešto otkrili) i, u tom slučaju, u 
engleskoj rečenici može se identifikovati efektivni agens. Razlika u tipu agensa 
javlja se usled drugačijeg prevodnog rešenja.

43. a) Roger peered up. (175)
b) Rodžer pogleda uvis. (163)

Čin gledanja (peer / pogledati) ostvaruje receptivni tip agensa na subjekatskoj 
poziciji, koji u toku radnje prima vizuelni sadržaj.

44. a) Wilfred was sniffi ng noisily in the background. (177)
b) Vilfred je glasno šmrcao u pozadini. (164)

Intranzitivni glagol fizioloških aktivnosti (sniff / šmrcati) onemogućava 
prenošenje radnje sa agensa na pacijens. U ovom kontekstu, agens je receptivnog 
tipa, jer je obuhvaćen stanjem koje je uzrokovano spolja.

 – Instrumentni agens odnosi se na pojam sa oznakom živo [-] i po tome se 
razlikuje od prethodna dva tipa. Odliku agentivnosti daje mu mogućnost 
uzrokovanja neke vidljive promene ili stvaranja novog kvaliteta.

45. a) The fragile white conch still gleamed by the polished seat. (171)
b) Krhka bela školjka još je sijala na uglačanom sedištu. (159)

S obzirom na to da se agentivni potencijal predmetima ne može odreći, u 
rečenicama 45 a) i 45 b) nailazimo na primer instrumentnog agensa uz glagol 
akcione semantike. Tačnije, u pitanju je funktivni glagol (gleam / sijati) kojim se 
opisuju procesi ili pojave vezane za predmete ili prirodne fenomene (Alanović, 
2006: 108). Ovaj agentivni tip svojim kvalitativnim svojstvom (da sija) sprovodi 
radnju tipičnu baš za ovu vrstu agensa.

46. a) The green light and the glossy patches of sunshine played over their 
befouled bodies. (172)
b) Zeleno svetlo i sjajne mrlje sunca igrali su im po prljavim telima. (160)

S obzirom na to da predmeti ili pojave mogu izazvati neke vidljive promene, 
upravo im to svojstvo daje određeni stepen agentivnosti, te se ovde govori o 
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instrumentnom agensu i koordiniranoj agentivnosti. To, naime, znači da je u radnju 
uključen određeni broj vršilaca, u ovom slučaju dva, na šta ukazuje pluralizacija 
subjekta.

 – Manipulativni agens se najčešće javlja uz kauzativno-manipulativne glagole 
i u primeru koji sledi očita je statusna razlika između manipulatora i 
manipulisanih, koja ukida saglasnost dve volje.

47. a) The Chief said we got to challenge everyone. (175)
b) Poglavica je naredio da zaustavimo svakoga. (163)

Uz kauzativno-manipulativni glagol narediti (u engleskom say) uvodi se 
manipulativni agens, koji je inicijator radnje. U ovom slučaju, uočava se statusna 
razlika između manipulatora i manipulisanih, koji nisu eksplicirani, s obzirom na 
to da poglavica predstavlja starešinu i vođu plemena. U objekatskoj klauzi se, 
uzgred, može identifikovati još jedan agens u pluralu uz glagol challenge / 
zaustaviti.

 – Iskusitelj se odlikuje obeležjem živo [+] i javlja se uz glagole emocionalnih 
i kognitivnih radnji. Drugim rečima, on doživljava određenu situaciju, što 
se najbolje vidi u primeru koji sledi:

48. a) The twins were very surprised to see Ralph. (174)
b) Blizanci su se vrlo iznenadili videvši Ralfa. (162)

Na subjekatskoj poziciji, u rečenicama 48 a) i 48 b), nalazi se iskusitelj, kao 
oblik agentivnog delovanja, koji je pluralizovan, tj. podrazumeva dva entiteta uz 
glagol emocionalne reakcije.

 – Bezagentne strukture predstavljaju slučajeve u kojima informacija o agensu 
izostaje. U okviru analizirane građe identifikovane su dve pomenute 
strukture, i to jedna koja je bezlična rečenica i referiše o atmosferskim 
pojavama, dok je druga pasivna rečenica u kojoj nije zabeleženo prisustvo 
agensa.

49. a) There was lightning and thunder and rain. (172)
b) Sevalo je, grmelo je, pljuštalo je. (160)

Rečenice 49 a) i 49 b) primeri su bezagentnih struktura u kojima se govori o 
prirodnim pojavama koje se ponavljaju ciklično.

50. a) The coarse grass was still worn away... (171)
b) Oštra trava još je bila ugažena.... (159)

U rečenicama 50 a) i 50 b) identifikacija agensa je izostala, te gramatički 
subjekat u njima ne predstavlja agens. Ovde se radi o bezagentnoj pasivnoj 
rečeničnoj strukturi.
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Zaključak
Pod agensom smo podrazumevali učesnika kao nosioca situacije, u čijoj sferi 

leži odgovornost za pokretanje radnje nad kojom ostvaruje kontrolu. Premda se 
agens može identifikovati na bilo kojoj sintaksičkoj poziciji, izuzev predikatske, 
analiza pokazuje da se agens gotovo u svim rečenicama nalazi na subjekatskoj 
poziciji. Tip i značenje predikata uslovi su za interpretaciju semantičke uloge 
subjekta. Glagoli koji subjektu obezbeđuju agentivno tumačenje imenuju radnje 
koje mu omogućavaju kontrolu nad njom. Ti glagoli su najčešće glagoli akcione 
semantike16 i to glagoli fizičkih radnji (pause, nod, take, dance, bend down, 
gesticulate, lean, shake, dump, turn, jump, clean, touch, finger, squat; zastati, 
klimnuti, uzeti, igrati, mahati, sagnuti, mlatarati, nagnuti, zatresti, baciti, skočiti, 
obrisati, dodirnuti, čučnuti), glagoli kretanja ili promene mesta (climb, clamber, 
kneel, go to, rock, check; popeti se, sesti, kleknuti, prići, njihati se, ići) i glagoli 
govorenja (whisper, speak, say; odgovoriti, reći, prošaputati). Oni imenuju 
efektivnog agensa koji ima obeležje živo [+] i koji je svestan radnje koju preduzima 
i izvršava ulažući energiju. U okviru korpusa, u više od polovine rečenica, tačnije 
dvadeset devet, može se identifikovati efektivni agens. Drugi po zastupljenosti je 
receptivni agens, koji se javlja uz glagole vizuelne percepcije (eye, gaze, glance, 
notice, look, examine, peer; posmatrati, gledati, obazreti se, opaziti, zagledati, 
zuriti, pogledati), kognitivne glagole (be scared, find out; prestraviti se, otkriti), 
medijalne glagole (laugh; nasmejati se) i glagole fizioloških aktivnosti (sniff; 
šmrcati). Receptivni agens javlja se u dvanaest rečenica, pri čemu ga odlikuje svest 
o stanju u koje je radnjom doveden, kao i mogućnost primanja vizuelnog sadržaja, 
koji može biti podsticaj za novi poduhvat. Sledeći po učestalosti je instrumentni 
agens, koji se javlja uz glagole (gleam; sijati) i odlikuje se obeležjem živo [-]. 
Interpretaciju agentivnosti pruža mu mogućnost uzrokovanja neke uočljive promene. 
Kauzativno-manipulativni glagol imenuje manipulativnog agensa u jednom primeru 
(say; narediti). Uz ovaj tip agensa izostaje saglasnost dve volje, te takav agens 
navodi manipulisanog da radnju izvrši. Iskusitelj, kao agentivni podtip, javlja se 
uz glagol emocionalne reakcije (iznenaditi se; be surprised), pri čemu doživljava 
stanje koje je imenovano predikatom. On se odlikuje obeležjem živo [+]. Kolektivni 
agens (tribe; pleme) predstavlja skup ljudi koji obavljaju neku aktivnost, i u ovome 
slučaju stoji uz lokaciono-egzistencijalni glagol (lay; ležati). Kada je više osoba 
zaduženo za neku radnju, tada je predikat pluralizovan, a agentivnost se svima 
podjednako pripisuje (The twins were very surprised; Blizanci su se vrlo iznenadili). 
Premda su i ostali tipovi agensa navedeni u teorijskom delu, izostalo je njihovo 
pojavljivanje u praktičnom delu. To su, dakle, autoritativni agens (koji je inicijator 
radnje koju manipulisani sprovodi), kauzativni agens (kada manipulisani nije 
svestan prinude od strane manipulatora), instruktorski agens (pri čemu manipulisani 
i inicira i sprovodi radnju), slučajni agens (kada predmet igrom slučaja izazove 
neku radnju) i simulativni agens (sa obeležjima predmet [+] ili apstraktno [+], pri 
čemu se u pozadini date radnje nalazi čovek). Ne znači, ipak, da je njihova 

16 Dajem primere iz analize korpusa.
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frekventnost manja, već samo da se u ekscerpiranoj građi nije našao nijedan takav 
slučaj, verovatno usled same tematike romana. Dve rečenice u korpusu su 
bezagentivno tumačene, jer se u jednoj javlja pasivna struktura (The coarse grass 
was still worn away... ; Oštra trava još je bila ugažena...), a druga govori o prirodnim 
pojavama (There was lightning and thunder and rain; Sevalo je, grmelo je, pljuštalo 
je). U odnosu srpskog i engleskog jezika važno je jedino istaći da se u pogledu 
rečenične strukture potonji jezik razlikuje, jer zahteva gramatikalizaciju i 
leksikalizaciju konstituenta u poziciji rečeničnog subjekta, što u srpskom nije slučaj 
(She is leaving because she is angry; Odlazi jer je besna). To, međutim, ni na koji 
način ne menja interpretaciju i identifikaciju agensa u oba jezika.
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FIKSNI BINOMI U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOV PREVOD NA 
SRPSKI2

The aim of the paper was to determine (1) formal correspondents of fixed binomials in 
English and (2) the degree of functional-communicative equivalence between fixed binomials 
in English and their Serbian equivalents. On the basis of the previously compiled corpus, 
which consists of 325 fixed binomials in English, we attempted to analyse their translation in 
three bilingual phraseological dictionaries (Vilijams-Milosavljević 1997; Gerzić 2000; 
Kovačević 2000). The results of the analysis showed that the most common linguistic 
expessions in determining functional-communicative equivalents are: (a) syntactic-nominal 
phrases and parallel constructions and (b) lexical-derivatives and phrasal words.

Key words: English, Serbian, fixed binomial, formal correspondent, functional-
communicative equivalent.

UVOD

Predmet istraživanja u ovom radu čine fiksni binomi u engleskom i njihovi 
formalni korespondenti/funkcijsko-komunikativni ekvivalenti u srpskom. Termin 
‘fiksni binom’ koristi se da označi skup dve lekseme koje pripadaju istoj vrsti reči, 
a koje su u određenoj vrsti semantičke veze (sinonimske, komplementarne, itd.) 
spojene najčešće jednom vrstom leksičke veze (veznikom ili predlogom) i koje u 
pogledu forme pokazuju minimalnu zamenljivost i visoku postojanost, a u pogledu 
sadržine se nalaze u rasponu od potpuno neprozirnih do potpuno prozirnih (Prćić, 
1997: 126). Ne postoji jedinstven termin za ovu vrstu frazeoloških jedinica. Pored 
termina fiksni binom (Prćić, 1997), za koji smo se opredelili u radu, koriste se i 
termini ireverzibilni binom (engl. irreversible binomial) (Malkiel, 1959), sijamski 
blizanci (engl. Siamese twins) (Fowler, 1957), spojene leksičke fraze (engl. 
conjoined lexical phrases) (Landsberg, 1987), ireverzibilne uparene fraze (engl. 
irreversible conjoined phrases) (Pinker and Birdsong, 1979).

Uprkos oprečnim mišljenjima, u radu ćemo zastupati stanovište da fiksni 
binomi jesu vrsta frazeoloških jedinica na osnovu dva kriterijuma: (1) predstavljaju 
ustaljene višečlane izraze koji su u potpunosti formalno idiomatizovani; (2) 

1 jovana.rupar@gmail.com
2 Ovaj rad je rađen u okviru doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom 

Sadu, na predmetu Kontrastivna leksikologija, pod mentorstvom prof. dr Tvrtka Prćića.



278 Jovana Rupar

formalno, funkcijski i sadržinski predstavljaju kompaktnu celinu i čine posebnu 
odrednicu u rečniku. U pogledu leksičke strukture karakteriše ih nemoguća 
zamenljivost pojedinih leksema unutar celine drugim leksemama srodnog značenja 
(Prćić, 1997: 115) kao i minimalna podložnost celine transformacijama i 
modifikacijama. Minimalnu transformaciju dopušta samo glagolski tip fiksnih 
binoma (glagolsko vreme): I scrabbled for my clothes, effing and blinding (OUP), 
dok određeni imenički i priloški fiksni binomi zahtevaju pridevsku dopunu: 
educating the young to respect their elders and betters. U pogledu sadržinske 
idiomatizacije, fiksni binomi se kreću na skali od potpuno sadržinski 
idiomatizovanih, odnosno semantički neprozirnih, pa tako fiksni binom Jeckyll 
and Hide označava dobru i lošu stranu čovekove ličnosti, do semantički prozirnih 
poput husband and wife.

Cilj rada je da se kontrastivnom analizom korpusa koju čine 325 fiksnih binoma 
u engleskom, i isti broj prevodnih ekvivalenata u srpskom, odredi stepen sličnosti 
ove vrste idiomatskih izraza na formalnom i semantičko-pragmatičkom nivou. 
Na formalnom nivou ispitaćemo da li funkcijsko-komunikativni ekvivalenti 
fiksnih binoma u srpskom odgovaraju modelu, odnosno odgovarajućim fiksnim 
binomima u engleskom. Na semantičko-pragmatičkom nivou sagledaćemo da li 
fiksni binomi u engleskom i njihovi prevodni ekvivalenti imaju isto značenje. Pod 
pojmom ‘formalni korespondent’ podrazumevaće se oni fiksni binomi u srpskom 
koji svojom formom, funkcijom i sadržinom odgovaraju fiksnom binomu u 
engleskom jeziku (Prćić, 2005: 170), dok će se funkcijsko-komunikativnim 
ekvivalentima nazivati oni fiksni binomi koji funkcijom i sadržinom, ali ne i 
formalno, odgovaraju fiksnom binomu u engleskom jeziku (Prćić, 2005: 171).

Korpus na kome je vršeno istraživanje je rečnički i sadrži 325 fiksna binoma 
u engleskom jeziku i 274 formalna korespondenta/funkcijsko-komunikativna 
ekvivalenta u srpskom. Razlika u broju fiksnih binoma u engleskom i njihovih 
prevodnih ekvivalenata ukazuje na to da 16% fiksnih binoma u engleskom nije 
obrađeno u dvojezičnim frazeološkim rečnicima srpskog jezika. Rečnici u 
štampanoj formi koji čine izvor korpusa jesu: Collins Cobuild Dictionary of Idioms 
(1995), Longman Dictionary of English Idioms (1979), Oxford Dictionary of 
Current Idiomatic English Vol. 2 (1983), The Penguin Dictionary of Idioms (1986), 
kao i onlajn rečnici: www.thefreedictionary.com, www.oxforddictionaries.com, 
www.dictionary.cambridge.org. Prilikom analize obrade fiksnih binoma u srpskom 
konsultovana su tri dvojezična frazeološka rečnika: Vilijams-Milosavljević i 
Milosavljević   1997, Gerzić 2000 i Kovačević 2000. Cilj kontrastivne analize je 
prvenstveno bio da se pronađu formalni korespondenti fiksnih binoma u 
engleskom, odnosno formalno i značenjski podudarni elementi dvaju jezika 
(Đorđević, 2000: 58), kako bi se ustanovile formalne sličnosti i razlike između 
dva jezika koje u osnovi imaju jednakost značenja. U nedostatku formalnih 
korespondenata fiksnih binoma u engleskom pristupilo se pronalaženju njihovih 
funkcijsko-komunikativnih ekvivalenata u srpskom jeziku.
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ANALIZA KORPUSA

U cilju preglednijeg izlaganja rezultata analize podelićemo fiksne binome u 
četiri grupe na osnovu vrste reči od kojih se sastoje: imenički fiksni binomi, 
glagolski fiksni binomi, pridevski fiksni binomi i priloški fiksni binomi. Potrebno 
je istaći da će usled obima korpusa pri analizi primera biti navedeni samo 
reprezentativni primeri, kao i da neće biti detaljnije analizirani zamenički i 
veznički tip fiksnih binoma, s obzirom na to da su u korpusu manje zastupljeni. 

Imenički fiksni binomi
Imenički fiksni binomi u engleskom jeziku jesu najbrojniji i moguće ih je na 

osnovu vrste leksičke veze svrstati u dve grupe: (1) imenički fiksni binomi čiji su 
članovi spojeni veznikom (aches and pains, day or night) i (2) imenički fiksni 
binomi čiji su članovi spojeni predlogom ( face to face, from pillar to post).

Nakon analize obrade imeničkih fiksnih binoma u tri dvojezična frazeološka 
rečnika može se ustanoviti da 33% imeničkih fiksnih binoma ima svoje formalne 
korespondente u srpskom jeziku, odnosno fiksne binome u srpskom, koji formom, 
sadržinom i funkcijom odgovaraju fiksnim binomima u engleskom jeziku. 
Potrebno je istaći da formalni korespondenti engleskih fiksnih binoma u srpskom 
imaju status frazeoloških jedinica, što potvrđuje i njihova obrada u jednojezičnim 
rečnicima srpskog jezika (Matešić, 1982; Otašević, 2012).

Imenica + veznik/predlog + imenica Formalni korespondent

apples and oranges babe i žabe

the be-all and end-all alfa i omega, sve i sva

body and soul dušom i telom

bread and circuses hleba i igara

the highways and byways staze i bogaze

odds and ends trice i kučine

from pillar to post od Pontija do Pilata, od nemila do nedraga

tit for tat milo za drago

all the world and his wife i staro i mlado, i ala i vrana, i zvano i nezvano

Tabela 1: Formalni korespondenti imeničkih fiksnih binoma

Imenički fiksni binomi koji se sastoje od iste imenice, posebno one koje 
označavaju deo tela, najčešće imaju svoje formalne korespondente: arm in arm 
– ruka u ruci, back to back – leđa uz leđa, cheek to cheek – obraz u obraz, face 
to face – licem u lice, shoulder to shoulder – rame uz rame.
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Najviši stepen formalne i sadržinske korespondencije predstavljaju oni formalni 
korespondenti kod kojih dolazi do dodatne podudarnosti na planu forme, odnosno 
podudaranja slogova na kraju reči (rime): the highways and byways – staze i 
bogaze, body and soul – dušom i telom.

Kod sadržinski idiomatizovanih fiksnih binoma kod kojih dolazi do 
metaforičkog i ređe metonimijskog prenosa značenja, poput apples and oranges, 
like chalk and cheese, from pillar to post, all the world and his wife, dva jezika 
neretko koriste različite pojmove kako bi opisali istu pojavu. Fiksni binom apples 
and oranges – babe i žabe se koristi da označi stvari koje se ne mogu porediti. 
Fiksni binom like chalk and cheese – kao bog i šeširdžija se odnosi na one koji su 
potpuno različiti jedan od drugog. Fiksni binom from pillar to post – od nemila 
do nedraga odnosi se na situaciju u kojoj se ide od jednog mesta na drugo u potrazi 
za izlazom iz problema.

Analiza korpusa potvrđuje da u pojedinim primerima dolazi do pojave 
parcijalne korespondencije (Đorđević, 2000), pa tako jednom fiksnom binomu u 
engleskom odgovara više fiksnih binoma u srpskom: all the world and his wife 
– i staro i mlado, i ala i vrana, i zvano i nezvano; the be-all and end-all – sve i 
sva, alfa i omega; from pillar to post – od nemila do nedraga, od Pontija do Pilata.

Ukupno 67% imeničkih fiksnih binoma u engleskom nema svoje formalne 
korespondente u srpskom, pa se sadržina odgovarajućih fiksnih binoma ostvaruje 
raznovrsnim leksičkim sredstvima. Funkcijsko-komunikativni ekvivalenti 
imeničkih fiksnih binoma ostvaruju se na dva načina: leksičkim sredstvima 
(prostim i složenim leksemama i frazeološkim jedinicama), sintaktičkim 
(sintagmama, naporednim konstrukcijama) i definicionim prevodom.

Visok procenat funkcijsko-komunikativnih ekvivalenata imeničkih fiksnih 
binoma je dat u obliku imeničkih sintagmi premodifikovanih pridevom: airs and 
graces – izveštačeno ponašanje; an arm and a leg – paprena cena; the cut and 
trust – žustra prepirka, oštra debata; by/in leaps and bounds – brzim skokovima; 
bumper to bumper – veoma gust saobraćaj; the nuts and bolts – glavne crte, 
konkretne stvari; rank and file – obično članstvo; pomp and circumstance – velika 
pompa; the rough and tumble – bespoštedna borba, žestoka tuča. Na ovaj način, 
u nedostatku formalnih korespondenata dolazi do pojednostavljenja u strukturi, 
ali do približne podudarnosti semantičkog značenja. Upotreba sintagmi kao 
prevodnih ekvivalenata fiksnih binoma opravdana je i razumljiva s obzirom na 
to da u ovim slučajevima dolazi do hiposemantizovanih korespondenata (Prćić, 
1997) kod kojih se sadržinska ravnoteža postiže ovakvim vidom modifikacije-
dodavanjem dopunskog leksičkog materijala (Prćić, 1997: 172): oštra prepirka, 
paprena cena, velika pompa. 

Sadržinski kompozitivni fiksni binomi, čije je značenje moguće predvideti na 
osnovu značenja njihovih članova, najčešće se prevode naporednim konstrukcijama 
koje u srpskom jeziku ne predstavljaju ustaljene jezičke konstrukcije, odnosno 
nemaju status frazeoloških jedinica: the haves and the have nots – bogati i 
siromašni, the movers and shakers – pokretač i organizator, sweetness and light 
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– harmonija i razložnost, the thrills and spills – radosti i razočaranja, ways and 
means – način i sredstva. Na ovaj način, doslovnim prevodom modela, prevodioci 
nastoje da zadrže strukturu originala.

Analiza korpusa beleži mali broj prevodnih ekvivalenata imeničkih fiksnih 
binoma koji su po strukturi proste i izvedene reči: arts and crafts – rukotvorine, 
back to front – naopačke; bells and whistle – dodaci, bits and pieces – drangulije; 
cloak and dagger – špijunski, tajni, podzemni; odds and ends – drangulije; nickel 
and dime – sitan, neznatan. Umesto fiksnog binoma u engleskom koji je sastavljen 
od dva člana, prevodni ekvivalent je najčešće morfološki izvedena reč, pri čemu 
je vidljivo suženje značenja.

Glagolski fiksni binomi
Analiza prikupljenog korpusa beleži samo jedan formalni korespondent 

glagolskog fiksnog binoma u engleskom: divide and conquer – podeli pa vladaj, 
koji je po formi, sadržaju i funkciji na najvišem stepenu prevodne ekvivalencije. 

Ostali glagolski fiksni binomi u engleskom imaju svoje funkcijsko-
komunikativne ekvivalente u srpskom jeziku. Ekvivalencija na planu sadržine i 
funkcije se ostvaruje sintaksički (glagolskim sintagmama i naporednim 
konstrukcijama), a potom i leksički (prostim i izvedenim leksemama).

Dva su najzastupljenija načina obrade glagolskih fiksnih binoma u srpskom: 
(1) upotreba naporednih konstrukcija, koje predstavljaju doslovni prevod originala: 
cash and carry – plati i nosi, bill and coo – ljubiti se i grliti, forgive and forget 
– oprosti i zaboravi, wax and wane – rasti i opadati, win or lose – dobio ili izgubio; 
(2) glagolske sintagme u kojima je glavna reč praćena objektom ili premodifikovana 
prilogom: aid and abet – podstaći nekoga, bow and scrape – puzati pred nekim, 
hem and haw – zastajkivati u govoru, pick and choose – pažljivo odabirati. 

Moguće je zaključiti da se glagolski fiksni binomi čiji su članovi u odnosu 
sinonimije najčešće prevode u obliku sintagme i prostih/izvedenih reči kako ne 
bi došlo do obimnog suženja značenja: eff and blind – psovati; pick and choose 
– probirati, oklevati; rant and rave – buniti se, protestovati; slice and dice – 
usitniti, iscepkati.

Interesantno je da je u engleskom jeziku učestalo pojavljivanje glagolskih 
fiksnih binoma u svojstvu imenice ili prideva, iako su po vrsti reči članovi fiksnog 
binoma glagoli. U jezičkoj upotrebi oni se ponašaju kao imenice, tj. ne dolazi do 
modifikacije u strukturi vezanoj za glagolsko vreme. Nominalizovani glagolski 
fiksni binomi se najčešće prevode izvedenim imenicama ili imeničkim frazama, 
ređe naporednim konstrukcijama: do or die – odlučan, rešen na sve; give or take 
– prijateljska razmena mišljenja; hit and miss – nasumice, na sreću; rain or shine 
– bilo sunce ili kiša; wear and tear – habanje, propadanje.

Pridevski fiksni binomi 
Na osnovu analize korpusa zaključeno je da 24% pridevskih fiksnih binoma 

ima svoje formalne korespondente u srpskom jeziku, dok se preostali pridevski 
fiksni binomi prevode naporednim konstrukcijama, prostim i izvedenim 
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leksemama, pridevskim sintagmama, a u retkim slučajevima i definicionim 
prevodom.

Pridev + veznik/predlog + pridev Formalni korespondent

alive and kicking/well živ i zdrav

black and white crno na belo

bright and breezy čio i vedar

dead or alive živ ili mrtav

loud and clear jasan i glasan

pure and simple prost i jednostavan

short and sweet kratko i slatko

Tabela 2: Formalni korespondenti pridevskih fiksnih binoma

Prevodno rešenje u obliku naporednih konstrukcija zastupljeno je u 33% 
pridevskih fiksnih binoma. Postoji tendencija upotrebe naporednih konstrukcija 
kod sadržinski kompozitivnih binoma, s obzirom na to da je prilikom njihove 
obrade moguć doslovan prevod reči koje ulaze u sastav binoma: signed and sealed 
– potpisan i zapečaćen, safe and sound – zdrav i čitav, rough and ready – grub i 
sposoban, nearest and dearest – najbliži i najdraži, high and low – bogati i 
siromašni, hale and hearty – čio i krepak, great and small – veliki i mali, fit and 
well – čio i krepak, fit and proper – prikladan i pristojan, fast and furious – brzo 
i energično, fair and square – ispravno i pošteno, born and bred – rođen i odrastao.               

Upotrebom prostih i izvedenih reči kao funkcijsko-komunikativnih 
ekvivalenata neminovno dolazi do semantičkog suženja u prevodu: black and blue 
– poplavio, pomodrio; free and easy – opušten, neformalan; hard and fast – 
neprikosnoven; high and mighty – nadmen, ohol; hot and heavy – žestok, 
intenzivan; thick and fast – učestalo, obilato; tried and tested – oproban, proveren. 
Jedan od načina za postizanje sadržinske ravnoteže jesu pridevske sintagme 
premodifikovane prilogom ili postmodifikovane imenicom u genitivu: bound and 
determined – čvrsto rešen, dead and buried – potpuno zaboravljen, common or 
garden – sasvim običan, sick and tired – sit nečega.

Priloški fiksni binomi

Od ukupno 22 priloška fiksna binoma u korpusu, 8 ima svoje formalne 
korespondente: far and away – nadaleko i naširoko; little by little – malo po malo; 
now or never – sad ili ikad; once and for all – jednom za svagda;, slowly but surely; 
sooner or later –pre ili kasnije. Reduplikative, poput tamo-amo, napred-nazad, 
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nećemo smatrati formalnim korespondentima, iako su strukturno bliski fiksnim 
binomima. 

Funkcijsko-komunikativni ekvivalenti priloških fiksnih binoma jesu izvedene 
reči i frazeme (back and forth – tamo-amo; back to front – naopačke; far ad away 
– neuporedivo, daleko; out and out – krajnji, potpuni) i naporedne konstrukcije 
(as and when – kako i kada; backwards and forwards – tamo i nazad; near and 
far – blizu  i daleko).

ZAVRŠNA RAZMATRANJA

Leksičko kontrastiranje sprovedeno u ovom radu zasniva se na analizi fiksnih 
binoma u engleskom i njihovih formalnih korespondenata/prevodnih ekvivalenata 
u srpskom. Rezultati analize potvrđuju stanovište da formalni elementi u jednom 
jeziku nisu uvek identični odgovarajućim formalnim elementima u drugom jeziku 
(Đorđević, 2000: 62), o čemu svedoči i činjenica da samo oko 20% fiksnih binoma 
u engleskom ima svoje formalne korespondente u srpskom jeziku, dok se za 
preostale pronalaze ekvivalenti koji sadržinom i funkcijom odgovaraju modelu.

Kada se posmatra forma jezičkih sredstava u srpskom jeziku koji sadržinom 
i funkcijom odgovaraju određenim fiksnim binomima u engleskom, uočava se 
tendencija da se najveći broj funkcijsko-komunikativnih ekvivalenata utvrđuje 
sintaksičkim sredstvima − sintagmama i naporednim konstrukcijama, a potom 
leksičkim − prostim, izvedenim ili fraznim rečima. 

U cilju postizanja najvišeg stepena formalne i sadržinske ekvivalencije, predlog 
načina obrade fiksnih binoma u dvojezičnim frazeološkim rečnicima jeste da 
fiksnom binomu u engleskom odgovara: (1) fiksni binom u srpskom jeziku (apples 
and oranges – babe i žabe); (2) frazeološka jedinica (down and out – bez prebijene 
pare); (3) naporedna konstrukcija (the haves and the have nots – bogati i siromašni); 
(4) izvedena reč ili sintagma (hammer ad tongs – svim silama); (5) definicioni 
prevod (penny-wise and pound-foolish – štedljiv kod malih, a rasipan kod velikih 
svota). Jedino ukoliko ne postoji korespondent koji formom, sadržinom i funkcijom 
odgovara modelu, potrebno je potražiti ekvivalente na planu sadržine i funkcije, 
i to redosledom koji je prethodno istaknut.
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АМЕРИКАНИЗАЦИЈА ОРТОГРАФИЈЕ У БИВШИМ 
БРИТАНСКИМ КОЛОНИЈАМА: КОРПУС АНАЛИЗА 
ОРТОГРАФСКИХ ДУБЛЕТА СА -OUR/-OR И -RE/-ER2

The paper examines the influence of American spelling on the spellings of English-
language users in other former British colonies. The analysis focuses on orthographic doublets 
ending in -our or -re in British English and -or or -er in American English. The corpus analysis 
is conducted by using the Corpus of Global Web-Based English. Ten most frequent nouns 
from both groups are tested in order to obtain the number of occurrences for each. Eventually, 
the obtained values for both groups of nouns are compared for sixteen countries separately. 
The analysis has shown that, despite the fact that former British colonies traditionally rely on 
British English as their linguistic standard, the speakers from these countries use American 
forms to, more or less, considerable extent. The Americanization of the English spelling in 
former British colonies is just one more aspect of the overall Americanization, the process 
occurring as a consequence of the global American economic and cultural dominance.

Key words: Word Englishes, American English, British English, spelling, Americanization.

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

1.1 Последњих деценија, једно од актуелних питања у дијалектолошким 
и социолингвистичким англистичким круговима је и питање статуса број-
них варијетета енглеског језика у бившим британским колонијама. Све 
чешће се у литератури о енглеском језику говори у множини. Наиме, умес-
то о енглеском језику као јединственој творевини која обухвата мноштво 
географских и друштвених варијетета, данас се говори о енглеским језици-
ма, чиме се изражава уверење да национални варијетети заслужују аутоно-
ман статус. Дебата међу поборницима моноцентризма, са једне, и полицен-
тризма, са друге стране, која је обележила англистичку дијалектологију и 
социолингвистику последњих деценија, траје и даље. Темеље полицентри-
зма, као приступа језичком раслојавању енглеског језика, поставио је Брај 
Кашру (1985), чији  модел три круга представља пионирски подухват у 
расветљавању социолингвистичке слике енглеског језика у међународном 

1 jelenajosijevic@yahoo.com
2 Рад настао у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика (ОИ 178014) који 
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контексту (Bolton 2006 : 292). Овде се по први пут акценат ставља и на ва-
ријетете енглеског језика у постколонијалним друштвима. Према Кашруовом 
моделу (1985) енглески језици могу се поделити у енглеске језике унутра-
шњег круга (Inner Circle), спољашњег круга (Outer Circle) и круга који се 
шири (Expanding Circle). Енглеским језицима унутрашњег круга, према овом 
моделу, припадали би варијетети енглеског језика у оним друштвима где је 
енглески језик примарни (матерњи) језик већине популације (Уједињено 
краљевство, Сједињене америчке државе, Канaда, Аустралија, Нови Зеланд 
и Јамајка). Спољашњи круг обухвата постколонијална двојезична или ви-
шејезична друштва, у којима енглески језик има, у већој или мањој мери, 
признати официјални статус службеног језика, језика правног и/или обра-
зовног система. Такви се варијетети употребљавају се у бројним афричким 
и азијским државама попут Нигерије, Замбије, Индије и Сингапура. Кругу 
који се шири припадали би сви они варијетети енглеског језика у земљама 
где се енглески учи као страни језик (Kachru 1985).

1.2. Већина варијетета енглеског језика у друштвима спољашњег круга 
настала је као резултат британске колонизације, те се традиционално у овим 
државама британски варијетет, са својим карактеристичним обележјима на 
свим нивоима језичке структуре, узима као лингвистичка норма. Изузетак 
су само Филипини и Либерија, на чије подручје је енглески језик доспео 
након америчке колонизације, те су и варијетети који се тамо говоре потекли 
од америчке варијанте енглеског језика. У контексту америчке глобалне 
социо-културне доминације опажа се, међутим, изузетан утицај америчког 
варијетета на остале енглеске језике (Schneider 2006 : 67), који је очигледан 
на свим нивоима језичке структуре. Шнајдер (Schneider 2006 : 67) оцењује 
да се у литератури често говори о интензивном продору американизама у 
друге варијетете енглеског језика и да се чини да су и просечни говорници 
тога свесни, али како систематичних и детаљних студија нема, нема ни 
научних чињеница које би потврдиле да ли су и у којој мери одређене аме-
ричке варијанте присутне у другим варијететима, а мало се зна и о разло-
зима за њихов интензиван продор, као и ставовима говорника према аме-
ричкој лингвистичкој инвазији. Без конкретних научних чињеница свака 
прича о американизацији других варијетета енглеског језика је ништа више 
до обична анегдота (Schneider 2006: 67).

1.3. Спорадична истраживања која су извршена у овој области обухватају 
и студије Гордонове и Деверсона (Gordon and Deverson 1998), Брајана Тејло-
ра (Taylor 1998), Едгара Шнајдера (Schneider 1998) и Таиво Сонеја (Soneye 
2004). Гордон и Деверсон (1998) издвајају американизме на различитим 
нивоима језичке структуре и бележе ставове говорника аустралијанског 
енглеског о све чешћој употреби америчких варијанти. Ставовима говорни-
ка на Новом Зеланду према америчким облицима који продиру у њихов 
језик бавио се Брајан Тејлор (1998). Шнајдер (1999) је анализирао изговор 
водитеља радио програма на енглеском језику у Сингапуру, док је Сонеј 
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(2004) анализирао изговор и писање нигеријских студената. Без обзира на 
званичну пробританску оријентацију, у оба случаја забележено је значајно 
присуство америчких варијанти.

1.4. Као што је већ напоменуто, ни разлози за интензивно ширење обли-
ка америчког варијетета нису у довољној мери испитани. Ипак, неоспорна 
је чињеница о глобалној америчкој доминацији у свим сферама људског 
живота. Економски, привредни и друштвено-културолошки аспекти ове 
доминације највише су утицали на опажене језичке промене у бившим бри-
танским колонијама. Шнајдер (Schneider 2006:67) као посебно релевантне 
факторе издваја америчку доминацију у области модерних информационих 
технологија, медија, али и у филмској и музичкој индустрији. Према бројним 
економским извештајима, Сједињене америчке државе данас улажу знатно 
већа материјална средства у постколонијална друштва од Велике Британије, 
а њихове компаније директно или индиректно намећу америчке језичке 
варијанте. Највећа америчка улагања су, између осталог, у секторе модерних 
информационих технологија и писаних медија, где је улога језика посебно 
значајна, јер не само да је америчком енглеском изложен огроман број ста-
новника ових регија које америчке компаније запошљавају, већ се њихови 
производи, који садрже писани или говорни језички материјал, даље пла-
сирају на огромно тржиште. Сви горе поменути аспекти друштвене и еко-
номске доминације Сједињених држава могу се узети као могући разлози 
за све чешћу употребу облика америчког варијетета енглеског језика. Го-
ворници ће свесно и/или несвесно употребљавати онај облик коме су више 
изложени, а данас су то без сумње облици карактеристични за амерички 
варијетет.

1.5. У овом раду анализира се употреба ортографских дублета са -our/-or 
и -re/-er у бившим британским колонијама. Амерички варијанти са -or 
(behavior, labor, color) и -er (center, theater, fiber) први пут се јављају у реч-
нику Ное Вебстера, An American Dictionary of the English Language  (1826), 
који је познат и под називом Blue Backed Speller. Нотин (Naughtin 2008) као 
разлоге за реформу правописа Н. Вебстера наводи: 

(а) рационалну потребу за реформом правописа, 
(б) политичку потребу да се оснажи национална свест и идентитет аме-

ричке популације и 
(в) економску потребу да се оствари профит кроз стимулацију америчког 

издаваштва. 
У време жестоких борби за независност од Краљевине, реформу Ное 

Вебстера подржао је и сам политички врх. Уз подршку власти новоформи-
ране државе, реформа је брзо заживела и међу становништвом које је и само 
чезнуло за сваким видом истицања независности и различитости од британ-
ске краљевине, па самим тим и језичким. Данас, након само два века од 
покушаја Ное Вебстера да досељеницима на америчком континенту обез-
беди национални идентитет кроз језичку реформу, која је обухватала и ре-
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форму ортографије, и тиме уједини становништво различитог расног, ет-
ничког, па и језичког порекла, амерички облици које је створио проширили 
су се и на друге бивше британске колоније.

2. МЕТОД

2.1. У раду се анализира употреба ортографских дублета са -our/-or и 
-re/-er у шеснаест бивших британских колонија: Канада, Аустралија, Нови 
Зеланд, Јамајка, Индија, Шриланка, Пакистан, Бангладеш, Сингапур, Ма-
лезија, Хонг Конг, Јужноафричка република, Нигерија, Гана, Кенија и 
Танзанија. Прве четири колоније, према Кашруовом моделу, припадају 
унутрашњем, док преосталих дванаест припадају спољашњем кругу.

2.2. У овој анализи коришћен је електронски корпус Corpus of Global 
Web-Based English (GloWbe), који садржи преко 1,9 милијарди речи са 1,8 
милиона интернет страница из 20 држава енглеског говорног подручја. Осим 
што је једини електронски корпус који пореди варијетете енглеског језика 
из већег броја држава, овај корпус има и других погодности за један овакав 
вид анализе. Наиме, текстови које овај корпус обухвата прикупљени су са 
интернет страница и блогова, што представља значајну предност за овај тип 
анализе у односу на уобичајне електронске корпусе, који обухватају тексто-
ве из дневне штампе, часописа, научних и академских публикација и књи-
жевних дела. На првом месту, предност овог корпуса је у томе што су ауто-
ри текстова на интернету углавном представници млађих генерација, што 
са горе поменутим жанровима није случај, а управо су млади носиоци је-
зичких новина и промена. Друго, текстови објављени на интернету углавном 
нису рецензирани и лекторисани. Најзад, интернет текстови захтевају мањи 
степен формалности, те је језик у њима најприближнији стварној употреби 
језика код говорника, тј. аутора текстова.

2.3. За обе групе именица издвојено је по десет најфреквентнијих речи у 
корпусу. Именице које су предмет ове анализе дате су у Табели 1.

Tабела 1.
Именице обухваћене анализом

Дублети који се завршавају на -our/-or Дублети који се завршавају на -re/-er
behaviour/behavior centre/center

labour/labor theatre/theater
colour/color fi bre/fi ber

honour/honor metre/meter
humour/humor calibre/caliber
harbour/harbor litre/liter
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neighbour/neighbor spectre/specter
favour/favor lustre/luster
fl avour/fl avor amphitheatre/amphitheater

endeavour/endeavor sabre/saber

За дублете свих наведених именица посматран је број појављивања у 
текстовима из свих шеснаест бивших британских колонија. На основу броја 
појављивања америчких, односно британских облика, израчуната је веро-
ватноћа појављивања америчких варијанти у односу на британске. На осно-
ву ових вредности, могуће је закључити где су и у којој мери амерички об-
лици присутни, односно где је амерички језички утицај највећи/најмањи. 
Амерички језички утицај даље се може повезати са америчким утицајем у 
другим сферама људског живота и рада.

3. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ

У Табели 2 дат је приказ вероватноће појављивања америчких облика у 
односу на британске у текстовима прикупљеним у 16 бивших британских 
колонија. Како је већ објашњено у одељку рада посвећеном методологији 
анализе, на основу броја појављивања америчких и британских ортограф-
ских варијанти изабраних речи, израчуната је вероватноћа појављивања 
једног облика у односу на други. У Табели 2 због саме прегледности уместо 
тих вредности добијених за појединачне речи дате су средње вредности 
вероватноће појављивања америчких варијанти у односу на британске у оба 
случаја (-our/-or и -er/-re) засебно. Уколико би се дате вредности аритметич-
ке средине помножиле бројем 100, добио би се процентуални удео америч-
ких варијанти у односу на британске у датом варијетету. Ове вредности могу 
се узети као показатељ заступљености америчке ортографије у бившим 
британским колонијама. 

Табела 2.
Вероватноћа појављивања америчких облика у односу на британске

-our/-or -er/-re Аритметичка средина
Аустралија .17 .20 .19
Бангладеш .58 .51 .55
Гана .40 .34 .37
Индија .49 .43 .46
Јамајка .38 .4 .39
Јужноафричка р. .26 .22 .24



290 Јелена М. Јосијевић

Канада .37 .31 .34
Кенија .43 .4 .42
Малезија .43 .40 .42
Нигерија .40 .38 .39
Нови Зеланд .17 .23 .20
Пакистан .51 .53 .52
Сингапур .49 .40 .45
Танзанија .49 .43 .46
Хонгконг .54 .52 .53
Шриланка .38 .34 .36
Средња вредност .41 .38 .39

3.1. У текстовима из држава Кашруовог првог круга забележене су битне 
разлике у погледу присуства америчких облика. Најмањи удео америчких 
варијанти забележен је у текстовима из Аустралије (0,19) и са Новог Зелан-
да (0,20), где су се у око 80% случајева одабране именице јављале у британ-
ским облицима. У оба случаја удео америчких варијанти у односу на бри-
танске нешто је мањи код именица које се завршавају на -re/-er но код 
именица које се завршавају на -our/-or. Канада се, према уделу британских 
облика, налази на високом четвртом месту, али је вероватноћа појављивања 
британских варијанти у односу на америчке овде знатно нижа него што је 
био случај са Аустралијом и Новим Зеландом. Америчке варијанте у тексто-
вима прикупљеним у Канади јавиле су се у чак 34% случајева, а у тексто-
вима из четврте и последње државе Кашруовог унутрашњег круга, Јамајке, 
тај број достиже чак 39%. Према овим подацима може се закључити да је 
утицај Америке, па и њеног варијетета енглеског језика, знатно већи у Ка-
нади и на Јамајци него на Новом Зеланду и у Аустралији. Овакав утицај 
америчког варијетета можемо можда објаснити географском позицијом ових 
држава. Не само да су Канада и Јамајка ближе САД-у од Аустралије и Новог 
Зеланда, него су му ближе и у односу на географску позицију Уједињеног 
краљевства. Близина као фактор у овом контексту може се сматрати једним 
од кључних фактора, јер управо она доприноси повећаном кретању стано-
вништва у оба смера, а самим тим и већем језичком утицају. У случају Ја-
мајке, висок удео америчких облика може се повезати и са социо-економским 
факторима. Наиме, како се чини на оcнову добијених резултата, а о чему ће 
више речи бити у одељку посвећеном државама Кашруовог другог круга, 
Сједињене америчке државе имају јачи утицај на неразвијене земље и земље 
у развоју, него што је то случај са високо развијеним државама. Од земаља 
Кашруовог унутрашњег круга, једино се Јамајка може сврстати у ту кате-
горију, па се управо та чињеница може узети као један од разлога због чега 
је удео америчких облика овде највећи.
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3.2. У земљама Кашруовог спољашњег круга забележен је мањи удео 
британских облика него што је то случај са државама унутрашњег круга. 
Изузетак је Јужноафричка република, у којој вероватноћа појављивања 
британских облика износи 0,76. Британски облици имају незнатно већи удео 
у односу на америчке у текстовима прикупљеним у Индији (54%), Танзанији 
(54%) и Сингапуру (55%), а незнатно мањи у Бангладешу (45%), Хонгконгу 
(47%) и у Пакистану (48%). Све државе Кашруовог спољашњег круга спа-
дале би у неразвијене земље или земље у развоју и чини се да је управо у 
њима амерички утицај већи но у економски развијеним земљама. Као први 
разлог за то навешћемо разлику у снагама образовних система у развијеним 
и неразвијеним државама. Економски развијене земље имају јачи образовни 
систем и издавачку делатност, где се поштује традиција употребе британског 
варијетета као лингвистичког стандарда. Такав је случај са Аустралијом, 
Новим Зеландом и Канадом. Са друге стране, неразвијене земље и земље у 
развоју, у којима је нижа стопа животног стандарда, привлаче стране улага-
че, и САД  у том погледу знатно предњаче у односу на Уједињено краљев-
ство. Америчке компаније у неразвијене земље доносе капитал, али и свој 
језик, те је поред економског утицаја стално присутан и језички утицај.

3.3. Поред економског утицаја Америке на остатак света, један од битних 
фактора може бити и чињеница да су Сједињене америчке државе апсолут-
ни лидер у области високог образовања. Према резултатима неких истра-
живања, међу десет најпрестижнијих универзитета на свету тек два су 
британски универзитети, а чак седам универзитети у САД (Graddal 2006: 
75). Престиж универзитета може се довести у директну везу са тенденција-
ма у међународној студентској мобилности. Студије су показале да се је број 
међународних студената у Америци скоро двоструко виши него у Уједиње-
ном краљевству (Graddal 2006: 76).

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Америчка глобална социо-економска доминација одразила се и на социо-
лингвистичку слику енглеског језика, посматраног у његовом интернацио-
налном контексту. Иако се британски варијетет традиционално узима као 
лингвистичка норма, слабљењем економског и друштвеног утицаја Краље-
вине и јачањем утицаја Сједињених америчких држава, америчке језичке 
варијанте, укључујући ту и ортографске, постале су све заступљеније на 
просторима бивших британских колонија. Укупан удео од скоро 40% аме-
ричких облика код ортографских дублета никако се не може занемарити, 
посебно што се један овакав вид промене у државама спољашњег круга, 
изгледа, одвија прилично брзо. Брзина којом амерички облици освајају бивше 
британске колоније најбоље се може уочити на примеру Хонгконга. У тек-
стовима аутора из Хонгконга, америчке варијанте данас уделују са око 53%, 
а пре само 17 година ова покрајина је била под британском управом. Случај 
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Хонгконга јасан је показатељ брзине којом се одређене језичке промене могу 
одвијати и колико брзо, уз овакав тренд социо-економске доминације Аме-
рике, може доћи не само до изједначавања у употреби, већ и до потпуног 
потискивања британских варијанти. Питање је само када ће надлежни ор-
гани, узимајући у обзир стварне језичке потребе своје популације, и званич-
но почети да усвајају амерички варијетет као лингвистички стандард.

У раду смо само напоменули факторе који могу утицати на степен при-
суства америчких облика у текстовима из различитих држава. Поред гео-
графског растојања од Уједињеног краљевства и САД-а, поменули смо и 
економску развијеност држава, која за собом индиректно повлачи читав низ 
могућих фактора на степен американизације. Сви ови фактори делују исто-
времено и њихов утицај знатно варира од државе до државе, што социолин-
гвистичку слику чини изузетно комплексном.

Међутим, ситуација је знатно сложенија но што се то на први поглед чини. 
Чак и на Филипинима, који су америчка колонија, паралелно се употребља-
вају двојаки облици. Према подацима из изабраног електронског корпуса, 
вероватноћа појављивања америчких облика у текстовима сакупљеним на 
Филипинима износи око 0,86 у случају именица које се завршавају на -our/-
or, односно 0,85 код именица које се завршавају на -re/-er. Иако се према 
овим подацима америчке варијанте знатно чешће употребљавају, не може 
се занемарити ни присуство британских облика. О комплексности соци-
олингвистичке слике даље сведоче и подаци добијени за Велику Британију 
и Сједињене америчке државе. И у текстовима који су прикупљени у ове 
две државе, именице које су предмет ове анализе јављале су се са двојаким 
облицима. У Америци, америчке варијанте у односу на британске уделују 
са око 87,5%. Са друге стране, у Британији британске варијанте уделују са 
око 82,5%. На основу ових резултата може се приметити да је удео америч-
ких облика у Британији нешто већи но што је удео британских облика у 
Америци и то за 5%. Један од главних разлога овако сложене социо-линг-
вистичке слике можда се крије у интензитету миграција становништва, 
размени радне снаге и стручног и образовног кадра међу државама енглеског 
говорног подручја, а то су управо неки од кључних аспеката глобализације.

Остаје отворено питање о утицају америчког енглеског језика на за-
ступљеност америчких облика код других ортографских дублета који 
постоје у енглеском језику. Да би се добила комплетна слика, неопходно је 
у будућности испитати и утицаје америчког варијетета енглеског језика и 
на осталим нивоима језичке структуре. Бар што се писања тиче, овај рад је 
успео да покаже да су америчке дублетне форме заступљене у писаним 
текстовима аутора из бивших британских колонија у великој мери. Ако би 
овакви резултати довели до закључка да је становништву у овим земљама 
амерички варијетет приоритетнији у односу на британски, и да више одго-
вара њиховим реалним језичким потребама, врло лако би се могло десити 
да амерички варијетет заузме место лингвистичког стандарда који овде 



293АМЕРИКАНИЗАЦИЈА ОРТОГРАФИЈЕ У БИВШИМ БРИТАНСКИМ...

традиционално припада британском варијетету. И док поједини аутори (нпр. 
Graddal 2002, 2006) напомињу да сложене међународне, економске, техно-
лошке и културолошке промене могу да умање утицај енглеског језика на 
међународној лингвистичкој сцени, јасно је да је утицај америчког варије-
тета све јачи.
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Љиљана Бајац1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

МОТИВ ОТУЂЕЊА У РОМАНУ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА 
ГОРСКИ ЦАР2

In this paper, the novel of Svetolik Ranković Gorski Car is approached by using an 
interpretative and analytical method. By analyzing the relation between the individual and 
the collective, we come to the conclusion that the hero grows distant from his family and 
friends due to them having their differences and him being remarkable. On the other hand, 
he is rejected and discarded by his community. Observing the change of an individual whom 
comes to an unknown environment we will conclude that the hero is becoming distant, because 
he is discovering himself in his own world, discovering his double, the other version of himself 
which he is unfamiliar with. Therefore, the novel represents the individualizing and 
psychologizing of a mythical figure, a haiduk, through a prism of modern psychology and 
anthropology. Based on the conclusions made it will be shown that Ranković’s novel belongs 
to naturalism and that it introduces modern as an epoch because the problem of tragic in the 
sphere of eradicated existence is also studied by Stanković, Ćipiko, Milićević, Uskoković etc. 
Goal to question the periodisation of the Serbian literature and to establish how the Serbian 
modern in prose had already started by the end of the 19th century.

Key words: alienation, excellence, individual, brigand, loneliness

УВОД

Први роман Светолика Ранковића по многим критичарима је најбољи 
његов роман, али и једно од ремек-дела тадашњег времена. Овај роман се 
ослања на традицију тако што Ранковић води дијалог и дискусију са усменим 
предањем и колективним схватањем нашег народа о хајдуцима. Он преиспи-
тује представу о хајдуцима-заштитницима и демистификује мит о њима, који 
је израстао из хајдучког циклуса епских песама и остао уврежен у нашој ко-
лективној свести. Такође, мотив хајдука је био чест и у нашој писаној књи-
жевности, што потврђује роман Јанка Веселиновића Хајдук Станко, припо-
ветка Лазе Лазаревића У добри час хајдуци и др.  Никако не треба сметнути 
са ума да је писац, поред литерарног, имао и личног искуства с овим пробле-
мом, пошто су му хајдуци убили оца и злостављали мајку и сестру пред ње-
говим очима. Да је хајдучија постала друштвени проблем крајем 19. века и да 

1 ljiljana.bajac@gmail.com
2 Овај рад је рађен у оквиру докторских студија Језика и књижевности на Филозофском факултету 

у Новом Саду, на предмету Писање докторске дисертације, под менторством  проф. др Горане 
Раичевић
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је далеко од литерарне представе из доба ропства под Турцима, показао је 
Пера Тодоровић кад је у додатку Малих новина дао 120 извештаја са суђења 
хајдуцима у Чачку, које је касније сакупио у књигу под називом Хајдучија. 
Савременици и Ранковићеви критичари су уочили да постоји извесна корес-
пондентност Ранковићевог романа и Тодоровићевих новинских извештаја. 

Међутим, не постоји сагласност у критици о жанру овог романа. С обзиром 
на то да Горски цар тематизује примарне проблеме српског села с краја 19. 
века, овај роман се тумачи као друштвени роман. Ипак, лако се може уочити 
да се Ранковић није толико бавио проблемом криминала који је у дослуху с 
влашћу, те да је уместо социолошког дао психолошки приступ проблему 
хајдучије. Стога предност дајемо одређењу овог романа као психолошког 
(роман лика), а затим социјалног (роман друштва). Наиме, инертно виђење, 
то јест посматрање догађаја из перспективе главног јунака, оријентисаност на 
психологију јунака и честе психолошке мотивације разлози су за такву кла-
сификацију овог дела. „То није роман шумадијске хајдучије већ роман поје-
динца који нарочитим приликама, личним, породичним и друштвеним, бива 
избачен из друштва, издвоји се из заједнице и проводи свој век као хајдук. 
Дакле, не роман хајдучије као социјалне појаве“ (Шмаус, 1932: 7). Наиме, 
писац је хтео да покаже како се у веома кратком временском периоду од пош-
теног сеоског младића постаје хајдук и одметник од закона. Од бројних начи-
на приказивања те трансформације, као што су криминалистичка историја и 
разни друштвени разлози за постојање хајдучије, писац је одабрао да своју 
пажњу усмери на индивидуалну судбину, на појединца и да да психолошку 
историју једног одметника. Свакако да то повезује Ранковића са психолошких 
реализмом и Лазом Лазаревићем. Димитрије Вученов (1963) открива парале-
лу између ова два писца у еволуцији главног јунака и заплету који је заснован 
на противречностима у самом лику. Ипак, Јован Деретић (1981) уочава да 
постоје разлике у смењивању лазаревићевских етичких ранковићевским ег-
зистенцијалним проблемима. Олга Стојановић тврди да Ранковић „ствара 
студију злочинца, својеврстан поджанр каснореалистичке и натуралистичке 
урбане прозе настао укрштањем криминалистичко-медицинске студије и 
елемената билдунгсромана“ (Стојановић, 2007, стр. 147). По Љубиши Јеремићу, 

на почетку романа је обелодањено све што би могло послужити као 
основа романескног заплета око криминалистичке тајне, тајна злочи-
на је ауторитативно објашњена, остаје само да се прати деловање 
његове неумитне логике, чији је производ и сам чича Вуја, на личност 
јунака романа (Јеремић, 1987: 242). 

Тиме се искључује жанр криминалистичког романа. Драгана Вукићевић 
уочава тзв. хетеропоетичност Ранковићевих романа и истиче како се 

у Ранковићевим романима препознају и трагови модернијег припове-
дања – натуралистчког, неоромантичарског, симболистичког. Трагови 
натуралистичке поетике видљиви су у тенденцији, описима, мотива-
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цији и анализи ликова злочинаца. Неоромантичарски елементи еви-
дентни су у поступцима симболизације, у апострофирању неспозна-
тљивог, ванчулног, у наглашено емотивном приказивању унутрашњег 
света јунака (Вукичевић, 2004: 9). 

Хетеропоетичност Ранковићевих јунака ова ауторка доводи у везу с 
различитим приповедним интенцијама – приказивањем психолошког ди-
мензија јунака, социјалних проблема и преиспитивањем традиционалних 
представа о јунаку хајдуку. 

Писац је већ на првим страницама јасно приказао утицај друштвене 
средине на судбину главног јунака Ђурице Дражовића. Међутим, у критици 
постоје разна тумачења Ранковићеве замисли овог романескног лика. Наиме, 
с једне стране (Глигорић и Деретић) Ђурица је тумачен као млади и здрав 
сељак кога подметнуте околности претварају у злочинца. На другој страни 
(Шевић, Вученов и Леовац), он је схватан као најизразитији негативан јунак 
нашег реализма у коме је приказана трагика негативног у човеку: 

Ђурица је одмах с почетка рђав, а ако би и севнула која друга искра у 
њему, писац је или не истиче довољно или је брзо затим угуши, док 
напослетку Ђурица не постаје најординарнији зликовац. Он није више 
ни жртва Вујова, но Вујо његова, а и однос према Станци, који би 
могао, можда и требало, бити симпатичан, кида Ђурица на развратан 
начин (Шевић, 1898: 190). 

Ове различите могућности тумачења природе главног јунака, по Вуче-
нову, последица су „пишчеве немоћи да усагласи социјалну и психолошку 
страну у мотивисању понашања свог јунака“ (Вученов, 1963: 153). Наиме, 
трансформацију лика од сеоског младића до хајдука писац објашњава чи-
тавим сплетом различитих мотивација, унутрашњих и спољашњих. Број 
фактора који утичу на обликовање човека овде знатно премашује мотива-
ционе обрасце класичног реализма, као на пример у романима Симе Мата-
вуља или Стевана Сремца. Према томе, не можемо се сложити да постоји 
немоћ да се усагласи социјална и психолошка страна, већ закључујемо да 
постоји сложена испреплетаност разних фактора који мотивишу Ђуричино 
понашање, а по чему је Ранковић оригиналан. 

Љубиша Јеремић (1987) пак указује да постоје разна пишчева упозорења 
како не треба овог лика тумачити. Наиме, путем имплицитног тумачења 
природе својих јунака, тачније преко споредних лица који окружују главног 
јунака, а која су њему супротна (што је Ранковић, по Јеремићу, преузео од 
Толстоја), писац показује да Ђурица није обичан разбојник огрезао у злу и 
свирепости.

У складу са овим мишљењем, тумачећи одређена кључна места у роману, 
доказаће се да је Ђурица, од уводне сцене па све до краја романа, другачији 
од осталих, изузетан и никако се не посматра као просечан сеоски момак. 
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Штавише, овог јунака можемо тумачити као странца који је отуђен од своје 
средине и од самог себе.

ЂУРИЦА ДРАЖОВИЋ КАО СТРАНАЦ

Лик хајдука је уврежен у колективној свести народа са устаљеним, изра-
зито позитивним компонентама, а злочини које чине оправдани су нацио-
налним интересима и племенитим побудама заштите потчињених. Бирајући 
за наслов синтагму коју је преузео из народне традиције, Ранковић пoдсећа 
на ту легендарну слику. Такође, он главног јунака не обележава као разбој-
ника већ хајдука. Уколико актуализујемо „семантику овог обележја у кон-
тексту јунаковог окружења, закључићемо да цео роман представља инди-
видуализовање и психологизовање једне митске фигуре са полазишта мо-
дерне психологије и антропологије“ (Стојановић, 2007: 147). Тако хајдук, 
који је био типизиран и деперсонализован у народној књижевности, овде 
има име и презиме, постаје конкретна, јединствена личност. 

Главни јунак се јавља као објект посматрања једног аналитичког, 
научнички хладног бескрајно радозналог посматрача који га подврга-
ва микроскопски детаљном, прожимајућем испитивању са једним 
основним питањем као водиљом: како и под којим околностима честит 
младић постаје злочинац (Стојановић, 2007: 147).

Иако се у роману јасно назиру друштвени, економски и политички усло-
ви за настанак хајдучије, Ранковићу та појава служи само као повод да се 
прикаже трагика индивидуе која није у стању да се снађе у стварности и која 
страда. Премда се највише пажње посвећује унутрашњем развоју јунака, 
писац је знао да је сваки човек и друштвено биће, те је као такав и производ 
средине која га окружује. Међутим, он је имао на уму и да је свако биће по-
себно, појединац са личним особинама, жељама и сновима, са јединственим 
унутрашњим светом који никада није једноставан. Ушавши у интиму сеоског 
младића који постаје хајдук, Ранковић доказује да хајдучија није само про-
извод душтвених околности. Одметник од закона истовремено се отуђује од 
људи, постаје усамљеник, бегунац  у којем се одвијају унутрашње борбе, 
дилеме и душевни ломови. Као такав, он постаје странац у своме завичају. 
Такође, натеран на морално срозавање, на зло и свирепост, а носећи још увек 
у себи осећање за правду и људскост, он постаје стран и самом себи.

На почетку романа Ђурица се приказује у средини у којој се родио и 
одрастао. У селу се одвијају крстоноше, а Ђурица тада први пут скреће 
пажњу на себе. Ђорђе Јовановић греши када тврди да је „Ђурица сеоски 
младић који ни по чему нарочито не стрчи међу осталим сеоским младићи-
ма“ (Јовановић, 1972: 149), јер „Ђурица беше, и стасом и лепотом, надвисио 
сву момчадију. Беше их и старијих и одевенијих, али гледајући одједном у 
све њих, он први падаше у очи. Беше као бор који је израстао у честару међу 
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правим и једрим церићима“ (Ранковић, 2005: 23). Поред телесне грађе, Ран-
ковић и оделом изражава Ђуричину изузетност међу вршњацима и његово 
одступање од норми средине: 

Као сиромах, није се могао истицати богатством одела, али је и ону 
сиротињску одећу умео тако вешто наместити на себи, да је свакоме, 
и по њој, падао у очи. На глави је носио дубок вес, немарно затурен к 
потиљку, те га је црна дуга кићанка била по плећима. Бела конопља-
на кошуља, извезена по недрима и огрлици, вазда му је била за шаку 
две више колена, због чега су га старији људи звали „онај куси“, а 
момци би се радо угледали на њега, јер држаху да му онакав кицошки 
изглед највише зависи од кратке кошуље, ма нико се не усуди кршити 
адета, који влада у целом округу. Носио је вазда доколенице... а преко 
дизлука — чарапе за шаку дуже од обичне мере; због тога је и кајишâ 
имао пет шест увојака више но обично (Ранковић, 2005: 28). 

Детаљно описујући Ђуричин спољашњи изглед, писац даје својеврсну 
кохеренцију између карактера јунака и реквизита одела.

Поред физичког изгледа, главни јунак се од своје средине разликује и по 
пореклу. Као син сеоског лопова, у селу које се раслојава и где су имућни 
све мање правични и све више осиони јер се могу увек ослонити на корум-
пирану локалну власт, Ђурица осећа дискриминцију и социјалну неправду. 
Главне црквене почасти присвајају моћне сеоске газде, а њега изопшава јер 
је из „‘наке куће“. Свестан белега који носи због очеве прошлости, али и 
неправде која му се чини, Ђурица се осећа усамљено и отуђено међу позна-
тим људима. Он је сушта супротност другима јер током свеопштег весеља 
осећа муку и присутан је само телом: 

Весеље и право душевно задовољство, помешано са побожном збиљом, 
сија на сваком лицу... Само Ђурица необично изгледа. Нека суморна 
сета и замишљено расположење овлада њиме од онога тренутка, кад 
му до ушију допре она пакосна увреда од Сретена. Он се, истина, 
обрадова меденици и дочепа је са великом журбом, бојећи се да кмет 
опет не изјави протест; али оно унутрашње мучење остаде на души 
му и даље, кад се крстоноше кретоше... Руке му снажно али механич-
но замајиваху звоно, усађено у дрвену ручицу, али мисли му беху 
далеко од ове побожне свечаности (Ранковић, 2005: 25).

Цело село на Ђурицу гледа као лоповског сина са потцењивањем и пре-
зиром и већ су сви унапред сигурни да ће он бити исти као отац. Закључује 
се како је Ђурицу као хајдука створила његова најужа средина, његово село. 

Схвативши да је одбачен и жигосан у очима свог окружења, док му у 
ушима одзвања реч јаловица која га повезује са очевим лошим занатом, 
Ђурица се пита да ли је он крив због оног што му је отац чинио и треба ли 
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он да сноси последице његовог понашања. Писац наглашава да су му усађе-
не погрешне моралне вредности и да је криво васпитаван. 

Али зар је он крив за то, и зар је то каква кривица? Та они не имађаху 
ништа ни у тору ни обору, а отац га је често поучавао: да се треба 
користити свачим „што ти до руке дође“. Само се, напоменуо би му 
отац, треба добро чувати туђих очију... Са таквим појмовима о моралу 
Ђурица је ступио у свет. Он је држао, да је то правило, по коме се сви 
управљају (Ранковић, 2005: 25).

Поред тога, Ђурица узроке за потцењивање средине проналази и у сиро-
маштву јер док свако племе има своју софру, он не имађаше ни софре, ни 
племена. Напослетку, бива увређен, понижен и изопштен из кола које је повео 
и то му јасно даје до знања да је црна овца у друштву, да је странац и да 
средина сину некадашњег лопова жели да одузме право на друштвени живот. 

Поставља се питање колико је Ђуричино порекло и његов социјални поло-
жај утицао на то да он постане хајдук. Писац је хтео показати и доказати да се 
хајдук не рађа већ се ствара. Ранковић истиче да је Ђурица производ своје 
средине, најпре оне уже – свога села, а затим  шире – целог друштва тадашње 
Србије. Јеремић (1987) уочава да се главни јунак не може свести потпуно на 
свој убог положај јер је Ђурица некада и добро зарађивао. Ипак, упркос томе, 
Ђурица се осећао као вечни сиромах и тражио је преки пут да се извуче из 
сиромаштва. Такође, ни наследни фактор овде није пресудан. О томе шта је 
Ђурицу навело да постане хајдук расправљају и сами ликови у роману. Пред-
ставници сеоске власти, апотекар, учитељ, месни свештеник, полицајац и 
књижар не могу да се сложе да ли су узроци у наслеђу, у васпитању, у лошем 
друштву, немару према цркви или опалом угледу власти. Имајући у виду све 
ове претпоставке и узимајући сваку у обзир, може се пронаћи још један узрок 
за Ђуричино скретање са правог пута, а то је сама његова личност.

По својим личним особинама Ђурица се такође издваја из околине. На 
почетку романа код њега се срећу диспаратне особине. Сам опис његових 
очију је такав:

Очи му, на први поглед, исказиваху неизмерну питомост и благост, 
неку болећиву доброћудност, која се често може опазити код људи 
зеленкастоплаветних очију. Али кад се мало пажљивије разгледају 
оне једва приметне боре око крајева очију, које издају лукаво и под-
мукло срце, и кад се човек мало боље загледа у оно необично севање 
очију му, моћи ће без двоумице погодити да Ђурица неће ићи обичним 
трагом свих сеоских момака, већ је његов пут одвојио од осталих 
(Ранковић, 2005: 27). 

Носећи у себи смерност, послушност, скрушеност и стидљивост (што се 
види у односу према свештенику), Ђурица је показао да је свестан своје 
надмоћи над осталом момчадијом, да је прек, одрешит и експлозиван (када 
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потеже нож на крстоношама). Он се чуди самом себи и констатује: „И чуд-
но је то срце, које се радује меденици на црквеној литији, и у исто време 
мисли о јаловицама!..“ (Ранковић, 2005: 25).  

Све то што чини Ђурицу као лика израз је његовог нагона за самоодр-
жањем. Из комплекса инфериорности развија се нагон за истицањем, а он 
се огледа и у начину одевања, у начину ступања у коло, те презривом држању 
према момцима.  У њему се јавља протест да се супротстави средини која 
га мрзи и одбацује. Уз то, у његовом „унутрашњем монологу образује се лик 
плахог младића који поседује извесни тамни нагон у себи, тражи са себе 
неку нарочиту судбину и не мири се са својим скромним социјалним поло-
жајем“ (Јеремић, 1987: 248). Ранковић то именује неодређеним појмом „оно“, 
желећи да опише зле слутње и мрачна предосећања. То „оно“ се налази у 
подсвести његових јунака као зла судбина која се мора остварити и што их 
неизбежно води ка пропасти и слому. 

Ђурица се помирио с односом средине према њему. Пошто су га сви 
избегавали, што због његовог порекла, што због његове гордости и дрско-
сти, он је био потпуно усамљен. Немајући пријатеља, морао је своје муке 
поверити чика Вуји, који је увидео да је погодан „материјал“ за хајдука. Он 
му подмеће кривицу како би Ђурица завршио у затвору, а потом изабрао 
хајдуковање као спас. Рђаво васпитање и одбацивање средине која га није 
прихватила још док није постао свој човек, били су погодно тло да Вујо 
пусти своју мрежу и улови младог и наивног момка. Вујо у роману делује 
као демонска сила, као Мефистофелес који руководи туђим судбинама, јер 
је у стању да докучи све људске слабости и тајне човекове душе. Он све зна, 
све види и ауторитет је који се слуша без поговора. Вујо ужива у слободи 
док хајдуци беже од власти као гоњене звери. Седећи спокојно у својој кући, 
он само чека да му се пред ноге донесе плен. Попут паука, вешто плете 
мрежу око Ђурице да би га намамио на хајдучки занат. По писцу, он је његов 
зао дух, главни разлог за пропаст Ђуричиног живота. Уочавајући и иско-
риштавајући његов слаб карактер, а преки темперамент, Вујо попут неког 
чаробњака и старог заводника гура Ђурицу све дубље у провалију. Ђурица, 
попут слепца слуша његове наредбе и покорава му се, те постаје хајдук. 

Међутим, ни као „горски цар“, Ђурица се не прилагођава средини. Од-
бацивши и напустивши своју околину која га није прихватала, он се и у 
новом окружењу осећа као странац. Гурнут у свет криминала, свирепости 
и зла, Ђурица се не сналази јер још увек има чистоту и невиност срца и душе, 
има људскости у себи. Његови немири и борба са самим собом почињу већ 
кад се враћа од Вује са торбом пуном поклона који су заправо хајдучки плен 
и имају функцију мита:

Понеки пут се укажу две праве, оштре боре између обрва му, очи му 
засветле необично и одлучно, и цело лице му исказиваше неку нему и 
мучну унутрашњу борбу, која се у њему збива, а он се стара да је савлада, 
да победи и угуши неко јако унутрашње осећање (Ранковић, 2005: 34). 
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Наиме, Ђурица се нашао у дилеми да ли да прихвати нов живот ван за-
кона који значи коначан раскид са друштвом, живот у вечном страху, али и 
излаз из сиромаштва, или да настави онај мучан и бедан живот. Већ овде се 
примећује да у Ђурици постоји његово друго Ја, двојник, особа која му је 
страна. Један Ђурица жели да живи спокојним животом сеоског младића, а 
другог мами непозната улога горског цара, која би му донела поштовање 
околине и лагодан живот. Први је плах, стидљив и покоран, а други је прек, 
експлозиван, самољубив, свестан своје надмоћи.

Приликом прве пљачке, њега потреса унутрашња борба и никако се не 
понаша као један криминалац:

А Ђурица још не беше начисто ни са самим собом, ни са својим ми-
слима. Од мисли је он и сада бежао, као и јуче, очекујући у себи да ће 
се све то некако мимоићи. У крајњем случају веровао је, да се ме-
ханџија неће ни кренути на пут... Ђурица беше веома узбуђен, срце 
му лупаше јако, и он се више не могаше умирити... Руке су му се 
грозничаво тресле, и он се бојао само да не испусти пушку (Ранковић, 
2005: 60).

Ово је понашање човека који се налази на муци када треба да учини неш-
то што се коси са његовом природом, што му је непријатно. Милосав Бабовић 
(1976) уочава да Ђурица, након што је извршио злочин, као и јунак Достојев-
сковог романа Злочин и казна, осећа отуђеност и самоћу. Међутим, Ђурица 
се, такође, стиди своје збуњености и кукавичлука пред механџијом, што 
повређује његово самољубље. Тако се опет у њему сукобљавају двојица. У 
разуму, у теорији, он је спреман да буде хајдук и да чини злодела, али у души 
и у срцу је немир, стрепња. С обзиром на то, Ђурица хајдучију прихвата само 
разумом, одређен спољашњим, а не унутрашњим поривима. Стога, прихва-
тивши улогу горског цара, Ђурица је постао странац самом себи.

У сусрету са чика Јанком, први пут као „створени“ хајдук, Ђурица осећа 
да ту не припада, осећа тежину своје отуђености и издвојености: „Научио 
је из детињства кад уђе у кућу да назове бога и да се здрави са домаћином, 
а сад некако осети да је то неумесно; осети да он сад није онакав какви су 
остали људи“ (Ранковић, 2005: 93). После разговора са чика Јанком, расте 
осећање усамљености: 

Обузе га велики бол; осети се тако јадан и тако усамљен, да већ не 
виђаше никаква циља свом опстанку. Неко љуто, горко осећање уса-
мљености заседе му у души, и он иђаше по њивама и шљиварима, 
корачајући несвесно, заборављајући и на свој положај и на сваку оп-
резност (Ранковић, 2005: 95).

Свест о издвојености Ђурица изражава приликом разговора са свеште-
ником, пред којим осећа срам: „Е, мој попо! Камо среће да имам начина да 
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ти дођем на кајање, али ја сам већ одвојен од људи, а то је као да сам и мртав“ 
(Ранковић, 2005: 103). 

Из Ђурице опет испливава двојник који долази до изражаја у догађају 
пред судницом. Када се умешао међу своје сељаке у оцењивању потре и кад 
је заштитио сиромашног сељака, Ђурица је осетио да није више онај стари, 
да је неко други и да је средина променила свој став према њему, те да га 
гледају са страхопоштовањем, а то је годило његовој сујети, самољубљу и 
представљало је компензацију за дотадашње друштвено игнорисање. Такође, 
ту се Ђурица појавио као заштитник слабијих и на тај начин нашао својеврс-
но оправдање пред својом савешћу за оно што чини. 

Ранковић настоји да сагледа хуманост у Ђурици, да кроз грижу савести 
и сећању на детињство покаже како хуманост и доброта чуче скривени у 
њему. По Глигорићу,  „оно што је људско у Ђурици, што се у њему буни 
против хајдучког посла и беспомоћно тежи да се издигне изнад крви и зло-
чина потврђује Ранковићеву реалистичку снагу, снагу његовог удубљивања 
у сложену проблематику човека“ (Глигорић, 1960: 227). 

Кроз цео роман Ђурицу прати мисао и жеља да се врати у поштен сеоски 
живот. Пошто је опширно, кроз многе сличне догађаје, приказана подвоје-
ност између Ђуричиног понашања, с једне стране, и унутрашњег живота ,с 
друге стране, он дуго остаје неокаљан и невин, упркос делима које чини као 
хајдук. Захваљујући инертном виђењу и посматрању догађаја из перспекти-
ве јунака преко унутрашњих монолога, Ђурица остаје такав и у очима чи-
таоца. Разапет између сна о мирном сеоском животу и сумње у свакога, 
Ђурица је огољен пред читаоцем те постоји могућност за емпатију и поис-
товећивање, иако је реч о негативном јунаку.

Како све више запада у глиб криминала и како се све више губи веза са 
свакодневницом, све више се издиже као идеал сасвим обичан живот на 
селу. Ђурица, међутим, нема храбрости да прекине или да сасвим прихвати 
одређени ток живота. Он не успева да премости јаз између своје свести и 
стварног живота и не чини ништа како би своју садашњост променио и све 
више тоне, да би на крају увидео како повратак више није могућ. Миљко 
Јовановић и Љубиша Јеремић сматрају да зато Ђурица, као и остали главни 
јунаци Ранковићевих романа, спада у ред људи слабе воље: „Ђурици је по-
требна туђа воља да би самостално могао делати. Злочин за Ђурицу није 
афирмација није посао као што је био за многе хајдуке и јатаке: Ђурица не 
поседује ону изузетну енергију којом би се читалац дивио“ (Јовановић, 
1971:52). У детињству је отац мислио за њега, а он је само изршавао оно што 
му се каже. Сада је ту функцију преузео Вујо, а Ђурица је остао послушан. 
Његова поводљивост, несамосталност и плаховитост учиниле су да се потпу-
но препусти Вујовој вољи и да изгуби самостално расуђивање. Међутим, 
лако је уочити да главни јунак Горског цара показује одлучност кад се су-
протставља Вуји, кад га убија и кад сам дели плен. 
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Та његова поводљивост доказује да је Ђурица приказан пре свега као 
обичан човек са свим својим манама и слабостима, човек који није идеали-
зован. Његов страх га прати у стопу и кад бежи из затвора и кад креће у прве 
похаре и кад је већ дубоко заглибио у свет разбојништва, да би га осећао и 
пред самим погубљењем.

Поред страха за свој живот, Ђурица се плаши и самоће. Он осећа физичку 
самоћу кад као гоњена звер бежи испред потера. Гора је духовна самоћа која 
га опседа кад размишља о свом положају. Он је одвојен од људи и нема с ким 
да разговара, а кад се и поведе неки разговор, он осећа да је то из страха и 
користољубља. Усамљен и одбачен, без пријатеља, био је пре хајдуковања, а 
сад се ништа није променило. Био је странац у свом селу као обичан младић, 
и остао је странац у гори као горски цар, а да је притом стран самом себи. 

Да је он само глумац у оделу хајдука показује Пантовац који, као одраз 
у огледалу, стоји насупрот Ђурице. Он је окрутан хајдук без милости и мо-
ралних обзира, типичан Вујин производ. Овај лик служи за имплицитно 
тумачење главног лика јер писац показује како Ђурица не постаје Пантовац, 
како је Ђурица странац међу хајдуцима јер још увек у себи поседује хуманост.  

Потиснуту тугу и сету Ђурица нарочито изражава у сусрету са свеште-
ником који је најјача веза са његовим претходним животом и са светом 
поштења. Иако је лик свештеника донекле идеализован, изненађујуће је, 
како увиђа и Велибор Глигорић (1960), да нема теолошких проповеди и 
моралисања, што бисмо очекивали од једног богослова какав је био Ранко-
вић. Свешеник служи Ђурици као опомена и подсећање на изгубљену ау-
тентичну природу, на своје Ја. Упркос чињеници да је убица, Ђуричин плач 
је доказ његовог некада постојећег идентитета. Присећа се детињства и 
евоцира слике мајке и сестре. Реконструише своју прошлост, долази до 
закључка да није био лош човек. На то га подсећа и сам свештеник, који 
једини гаји наду у њега. У њиховом разговору на површину излази потисну-
то људско у Ђурици. Ипак, ма колико се надао, он је свестан безнађа у којем 
се налази. Мири се са тим да му је живот вечно бежање и скривање, али 
нарочито се узнемири кад се сети да је у све то увукао и Станку. 

Лик свештеника има и другу функцију. Он је ту да Ђурици отвори очи 
и покаже му да је он само играчка у туђим рукама.

Неискусни Ђурица није одмах након свештеникових речи довео у 
питање Вујово пријатељство, већ је хоризонт знања лика бивао ужи 
од хоризонта читаоца, којем свезнајући приповедач отпочетка рома-
нескне приче омогућава увид у истину, али развојем свести јунака 
формирала се и сумња, створивши услове Ђурици за истагу с циљем 
да сачува живот (Живковић, 2012: 137).

На крају, издан, Ђурица је потпуно очајан што доказује нада да ће стићи 
помиловање од краља. У сукобу објективне стварности и појединца, овај 
други увек губи и Ђурица плаћа својим животом за оно што му је средина 
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наметнула. Увидевши да је живео по вољи других, у средини која га мате-
ријално искориштава и чува из страха и личне користи и да његов сан о об-
ичном животу остаје недосањан, Ђурица схвата колико је његов живот празан, 
промашен и бесмислен, а то као да доказује и његов изглед након стрељања: 
„Глава се Ђуричина искрете, бела као хартија, а једно око преврте се, страш-
но, необично“ (Ранковић, 2005: 192). Да завршава свој живот као странац који 
нема никога блиског и који је одбачен од свих, сведоче последњи редови: „Кад 
оде сав свет и кад се на ономе месту, где мало час сиђе жив човек, издиже 
гомила влажне земље, једна погурена старица приђе тој хумци, паде на свежу 
меку земљу и обгрли сухим, слабим рукама ту кобну грудву, која јој прогута 
јединца сина... У старим исплаканим очима не беше више суза, те и гроб 
хајдуков остаде незаливен ни једном топлом сузом“  (Ранковић, 2005: 192).

СТАНКА РАДОЊИЋ КАО СТРАНАЦ

Станка Радоњић као лик доноси сасвим нови концепт женског лика у срп-
ску књижевност. До тада, жене су биле ту да ћуте и слушају мужа, да се по-
коравају његовим одлукама, да воде рачуна о деци и кући. Као таква, жена 
није могла да постане упечатљив лик у делу, оне су биле пасивне као јунаци. 
Вршећи демистификацију представе о хајдуку, Ранковић то чини и са патријар-
халном представом о жени. Његове јунакиње су активне, делатне, самосвесне, 
агилне, самоуверене и воде главну реч у браку, а често и доминирају над 
мушкарцем. Такав је и лик Станке Радоњић. Ова активна и одважна жена је 
само почетак промене у концепцији женског лика, пошто ће то доћи до пуног 
изражаја у следећем Ранковићевом роману, Сеоској учитељици. Станка је, 
додуше, приказана и у традиционалним женским улогама ћерке, супруге, али 
су ти прикази маргинализовани у односу на описивање њене мушке одваж-
ности и психичке снаге, а нарочито у тренуцима њеног самосталног деловања. 

Већ на самом почетку романа Станка се издваја као нешто изузетно, као 
посебна у својој средини, као својеврсни странац за друге:

Станка није била толико необична по лепоти, колико по нарави својој. 
Беше то тако самовољна и ћудљива нарав, каква се и међу људима 
ретко налази. Још из детињства она беше чудновата и особита и не 
наликоваше на другу децу Марка Радоњића, нити на друге сеоске 
девојке: беше у њој много неке необичне охолости и самосталности, 
неке ћудљиве тврдоглавости (Ранковић, 2005: 29). 

Док је Ђурица пркосно и подругљиво гледао у очи све сеоске момке и 
девојке, кришом и бојажљиво је посматрао Станку: 

Кад је Станка у колу, Ђурица се ретко хватао. Волео је да је посматра 
са стране, да уочи сваки њен покрет, сваку особину чуднога јој стаса. 
Кад би је опазио где у пољу или у селу да му иде на сусрет, сврнуо би 
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ма где, само да избегне онај поносити поглед, који уништава човека 
(Ранковић, 2005: 29). 

Та Ђуричина суздржаност не потиче из уобичајене стидљивости, већ из 
свести да је Станка нешто посебно, да је другачија од осталих. Од свих људи који 
би га могли видети ухапшеног, он се највише прибојава Станкиног погледа. У 
њој види идеал, те не сме да јој приђе јер се плаши њене увреде и подсмеха. 

Кроз неколико сукцесивних анегдота писац је дао Станкин портрет и 
тако је начинио аутономним књижевним ликом. Попут девојке-делије, 
својеврсне сеоске амазонке, она убија курјака, преноћи у шуми да би се 
обрачунала са злим силама којих се боје сујеверни сељаци. Само таква де-
војка могла је без страха да стане пред хајдука и упери у њега пушку. Међу-
тим, на тај начин, Станка је хтела да провери да ли је Ђурица заиста тако 
храбар као што се прича. Њој импонује Ђуричина изузетност, мужевност и 
смелост које шире гласови његових јатака, и за разлику од Ђурице, који се 
заљубљује у Станку као конкретну индивидуу, она је заведена и заслепље-
на улогом хајдука којег пројектује на Ђурицу: „То је човек — размишљаше 
она уз пут — што се не боји ни пушке ни власти, никога до Бога. Иде са 
својом пушком по зеленој гори, а све живо бежи од њега... Прави горски цар“ 
(Ранковић, 2005: 54). На овај начин Ранковић показује и како се у народној 
свести формира мит о хајдуку.

Примамљена оним што није свакидашње, већ што је изузетно, Станка 
нагло почиње да се мења. Чврста и самоуверена девојка, којој није смео да 
приђе ниједан младић, црвени чим се спомене Ђуричино име. Након сусре-
та на реци, она осећа да постаје другачија, да је страна самој себи, као што 
је до тада била странац за друге. 

У складу са својом  изузетном природом, Станка се супротставља устаљеном 
поретку, крши патријархалне норме и понаша се сасвим супротно од уобичаје-
не улоге кћери. Одлучно напушта родитељску кућу и прати Ђурицу у стопу. 
Одабравши сама свој пут, она се никада не каје већ стоички трпи све недаће 
које јој изабрани живот намеће. Свесна да је свој живот везала за Ђурицу, не 
дозвољава да поклекне, да себи допусти слабост. Вођена идеалом који је ван 
уобичајеног пута једне сеоске девојке, за разлику од Ђурице, поседује храброст 
да преузме сву одговорност за своје поступке. С једне стране, њена прека нарав 
је не напушта и када бежи од потере. Пуну снагу и чар њеној љубави дају оружје 
и опасност. Она жели да иде с Ђурицом у потеру и чак се сукобљава са озлог-
лашеним Пантовцем. Међутим, постоји и Станкина друга страна. Она је плаха 
и крхка природа и само жели да њен вољени човек увек буде уз њу и да јој 
покаже нежност и разумевање. Очекује да јој Ђурица сваким даном показује 
колико је свестан шта је она све због њега жртвовала и колико је вредна.

Као што демистификује представу о хајдучији и о патријархалној жени, 
Ранковић то чини и са представом о љубави, јер прешавши пут од романтичне, 
обостране, страствене љубави до мучне и баналне реалности зимовања у 
Београду, Станкина љубав према Ђурици се мења. Након што је доживео 
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разне промене у свом карактеру због предавања хајдучији, код Ђурице бледи 
и љубав према њој. Он је запоставља и предаје се варошким девојкама. Тад у 
Станкиним очима он престаје да буде „горски цар“, романтични одметник од 
закона из народне песме, већ постаје неко ко ју је понизио, увредио и изневе-
рио. Повреда њене части надјачала је последње остатке љубави и из освете 
издаје свог „горског цара“. Као што је достојанствено прихватила живот са 
разбојником, сада га достојанствено и прекида. Она се не повија у тузи и болу 
и не води унутрашњу борбу, већ реагује одмах, активно, без много анализи-
рања стања ствари. Кад доводи жандарме пред Ђуричино склониште, она 
жели да је он види и да тако осети бол. На тај начин, она њему, али и самој 
себи, показује да је она иста Станка Радоњић са почетка романа, у коју нико 
није смео погледати, и да је остала доследна свој карактеру. 

Станка је најважнији сведок и најбољи показатељ целог тока пропа-
дања људских вредности у Ђурици, те је прича о њој свјеврсни комен-
тар основне приче, као што је природа њеног лика својеврсна парале-
ла јунаковој природи, и то паралела у којој је било могуће приказива-
ти јунакову судбину у новој, измењеној светлости (Јеремић, 1987: 246).

ЗАКЉУЧАК

Епоха реализма је била заснована на приказивању друштвених, 
социјалних и међуљудских односа, а да се притом мало посвећивало пажње 
човековом унутрашњем животу. Уз демистификацију идиличне слике сеоске, 
патријархалне задруге и деконструкцију устаљене социјалне улоге, Ранковић 
у роману Горски цар гради једну нову концепцију човека која је антрoполошки 
заснована и која се ослања како на социолошко-психолошка тако и на 
биолошко-детерминистичка сазнања савремене науке. Ранковић користи 
унутрашњи монолог као поступак који најбоље предочава менталне процесе 
и сукобе унутар јунакове психе. Он то ради први у српској књижевности, 
немајући никаквог узора у домаћој литератури. 

Иако Ранковић приказује јунаке који се издвајају по својим идеализова-
ним представама живљења, те се тако на први поглед може закључити да 
он даје реалистичку тему јунака у конфликту са колективом, он иде даље и 
као негативне факторе уводи унутрашњу недоследност човека, превласт 
нагона, телесности и подсвесних жеља. На тај начин, он се удаљава од реа-
лизма, а приближава се натурализму и модерни. 

Његов јунак је странац у своме завичају, међу својима, јер се разликује 
од њих и одваја се својом изузетношћу. С друге стране, њега средина не 
прихвата и одбацује га, баш као да је истински странац. Међутим, тај јунак 
је странац и самом себи јер открива у своме унутрашњем свету свога двој-
ника, своје друго Ја, које не препознаје. Све то чини Светолика Ранковића 
истинским представником нашег натурализма.
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Да је његов приступ натуралистички доказује објективни однос припо-
ведача који посматра и описује, као и ширина захвата у детерминисању 
судбине ликова, те се уводе типични натуралистички фактори средине, 
наслеђа и времена. Код јунака његових романа ти фактори се испреплећу у 
фаталну комбинацију која јунака доводи до одлука са трагичним последи-
цама. Натуралистичко виђење човека који је резултат многих утицаја под 
којима он живи разликује Ранковића од писаца ранијих епоха, чији су јуна-
ци имали слободну вољу и својеврсну аутономију. Такође, у прилог овоме 
иде и чињеница да је Ранковић приказивао људе са ивице, изван друштвеног 
система, обележене, оптерећене злочином, презиром околине или својим 
нагоном, а управо га то диференцира од поетике реализма, а приближава 
епохи модерне јер, „открићем извесних видова трагичног Ранковићеви ро-
мани одиста су отворили у српској књижевности нов видокруг проблема – 
проблема трагике у сфери индивидуалног, искорењеног постојања, којом ће 
се бавити у првој деценији нашег века Станковић, Ћипико, Милићевић, 
Ускоковић“ (Јеремић, 1987: 270).
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Снежана Туцаковић1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

СУКОБ ВЕНЕЦИЈАНСКЕ И ЦРНОГОРСКЕ КУЛТУРЕ У ДЕЛУ 
ЂУРЕ ЈАКШИЋА ЈЕЛИСАВЕТА, КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА2

The main subject of this paper is contrast and conflict between two cultures – Venetian 
and Montenegrin. Special attention is focused on bringing to light relations between members 
of two different and irreconcilable worlds. It is shown in which way the typical representatives 
of Venetian and Montenegrin people define images about themselves, but also what kind of 
images, ideas and national stereotypes they are creating about the Other. With precise analysis 
it is determined that the Other, foreign and strange is always experienced as hostile and 
negative with strong fear and distrust. We have shown how much Đura Jakšić while shaping 
our protagonists, was leaning on authentic historical data and national poetry.

Key words: cultural identity, the Other, tragedy, Venice, Montenegro, foreigner, Jelisaveta

Ђура Јакшић је био свестрани уметник, сликар, песник, приповедач, 
драмски писац. Његово литерарно стваралаштво представља крупан допри-
нос српској књижевности деветнаестог века и значајан уметнички домет 
тога времена. У домене књижевности ушао је пишући лирске песме, да би 
доцније из његовог литерарног пера произишле и врсне eпске песме, као и 
приповетке. Kао драмски писац појавиће се са „драмом у пет делова“ Сеоба 
Србаља, која је први пут изведена у Београду 21. маја 1863. Нажалост, одмах 
по првом приказивању, у београдском листу Видовдан изашла је оштра 
критика Ђорђа Малетића, која је казивала да „се по свему види младост 
песникова и непознавање света, а најмање познавање драмске вештине“ 
(Константиновић, 1950: 53). Упркос томе што Сеоба Србаља није наишла 
на добар пријем код критичара, Јакшић ће наставити своју драмску делат-
ност. Године 1963. почиње да пише драму Последњи Црнојевићи, чији назив 
касније бива промењен у Јелисавета, кнегиња црногорска.3 Мотив драме 
Јакшић је преузео из зетске историје XV века. Судбина последњих владара 

1 snezana.tucakovic.@yahoo.com
2 Овај рад је рађен у оквиру докторских студија Језика и књижевности на Филозофском факултету 

у Новом Саду, на предмету Социологија идентитета, под менторством проф. др  Драгана Коковића
3 Јелисавета кнегиња црногорска драма у пет делова, објављена 1868. године у Београду, а доживела 

је прво сценско извођење на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду 18. новембра 1869. 
Неколико месеци касније, 7. јуна 1870, приказана је на сцени Народног позоришта у Београду 
(Види: Шукуљевић, 1986: 596).
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из црногорске лозе Црнојевића постаће главна тема Јакшићевог драмског 
пројекта. Првобитна замисао ове драме била је да се прикаже сукоб тираније, 
Ђурђа и поглавара. Међутим, Стојан Новаковић, научник и књижевни кри-
тичар, предложио је Јакшићу у приватном писму да промени читаву замисао 
драме: „Из склопа твога ја бих рекао да твојој овој драми треба да буде идеја, 
која ће све задисати, и поврх сваке сцене трептати, бацајући на свашта своју 
блеђану зраку: она кобна слутња, стега и језа које је дошла од толиких не-
срећа на српски народ“ (Новаковић, 1978: 213). Према Новаковићу, Јелиса-
вета би требало да буде у центру збивања: „Нек ти она буде средина, а с њом 
нека ти буде та идеја састављена. Опиши је као мекушицу, туђинку, спле-
ткашицу, исцртај је свима простим, али живим бојама са свију страна“ (1978: 
214). „Читаве дане је Јакшић сањао о Јелисавети, видео је сасвим добро, 
кнежевске древне дворе, чуо је трубе и звеку мачева, удисао је у бедној 
учитељској собици, негде у некаквом сокачету Крагујевца, оштар ваздух 
црногорског стења“ (Константиновић, 1950: 53). Тако је главни јунак ове 
„драме у пет делова“ постала Венецијанка Јелисавета4, у историји позната 
као Елизабета Ерицо. 

Једна од најизразитијих значењских равни драме Јелисавета, кнегиња 
црногорска може се ишчитати на нивоу снажног контраста и сукоба две 
културе, два потпуно различита и непомирљива света. Наиме, Јакшић кључ-
не ликове ове драме гради као припаднике различитих народа, култура и 
менталитета. Осликава с једне стране Венецију, прецивилизовану, префиње-
ну, богату, а с друге стране Црну Гору, поноситу, херојску, сурову. Морамо 
нагласити да се поред ова два непомирљива принципа јавља и трећи, турс-
ки, који, делује нам, ипак остаје у потпуној сенци. Овај културни троугао 
уочавамо готово у свим другим романтичарским драмама из црногорске 
прошлости.5 Дакако, епоха романтизма била је епоха у којој је снажно јачао 
национални и културни идентитет и била је сва у знаку артикулисања на-
ционалне и грађанске свести. Позивајући се на Кизнија, Жунић истиче: „Са 
романтизмом, родиће се и идеологије које ће се дочепати теме националног 
порекла и назидати колико обимне, толико и крхке интелектуалне конструк-
ције поводом Келта, Германа и Словена“ (2002: 18).

4 Лаза Костић се није слагао са оваквом концепцијом лика. „Биле би трагичне јуначице, но не би 
биле – жене; и тако видимо и по до сада створеним облицима трагичних јуначица у светској 
књижевности и по онима које би се у нас још по народној основи могле створити, да је женска глава 
што је ближа трагичним јуначицама, тим је даља од жене; а што је ближа жени, тим је даља од 
јуначица трагедије“ (Костић, 1989: 181–182).

5 Овом приликом, неопходно је споменути Његошев Горски вијенац у коме се конструишу слике 
снажног контраста између грубих Црногораца, распусних Турака и посрнулих Млетака. Његошев 
Драшко Млетке мрзи јер су само мало бољи од Турчина, гади му се што Млеци не свирају уз гусле, 
већ уз друге инструменте, што више воле јаја и кокош од овчетине, мрзи их јер су од богатства 
полудели и никакви су јунаци. Толика различитост од Црногораца, Драшка наводи да закључи да 
су: 

 „божју грдно преступили
 и да ће им царство погинути
 и бољима у руке уљести“ (Његош, 1913: 68).
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Пре него што сагледамо начин на који је Ђура Јакшић осликао судар 
између припадника различитих култура и народа, размотрићемо појам 
културног идентитета и начин на који се исти формира. Наиме, у психоло-
гији личности, „идентитет (од латинске речи identitas = истоветност) означен 
је као доживљај суштинске истоветности и континуитета ја током дужег 
времена, без обзира на његове мене у различитим периодима и околностима“ 
(Erikson, 2008: 9). У Речнику српскохрватскога књижевног језика, идентитет 
се дефинише као „скуп знакова који једну особу или предмет уопште карак-
теризирају, и по којима се разликује од осталих особа“ (1990: 348). Иденти-
тет је извор смисла и искуства појединца, одређене групе, или народа. 
„Питања о идентитету се формулишу као кључна питања, најчешће овим 
речима Ко сам, Где сам, Коме припадам, и односе се на оно што људи мис-
ле да јесу, што их обележава“ (Коковић, 2005: 289). Свесни смо да ја не може 
да постоји уколико нема колективног идентитета. Међузависност ове две 
димензије доказује се, каже Голубовић „тиме што ја без друштвеног живо-
та не може да постоји, јер човек тежи да себе ситуира у глобални референ-
тни оквир, али ни друштвени живот не постоји без формирања личности“ 
(1999: 21). Тако је „идентитет могуће дефинисати као осећај припадности 
некој друштвеној групи (етничкој, културној, националној, конфесионалној)“ 
(Коковић, 2005: 297).

За наше истраживање и анализу наших ликова посебно је важно да 
расветлимо културни идентитет, под којим подразумевамо „образац за-
једничког начина живота, мишљења и искустава на којем су утемељени 
облици и садржаји сазнања и који као вредносни облик указује индивиду-
ама шта је са становишта дате културе пожељно, а шта не“ (Golubović, 1999: 
34). Битно је истаћи да национални и културни идентитет нису једно те исто, 
иако се као објективне заједничке одлике припадника нације наводе често 
и оне културне. Национални идентитет одређује се као свест о спознаји 
неких заједничких карактеристика припадника једне нације, које је разли-
кују од других нација (језик, раса, религија, митологија, етнос, култура, 
територија итд.) (Види: Smit, 1988). Једна од веома битних особина култур-
ног идентитета јесте контрастивност, јер појединац постаје свестан свог 
културног идентитета тек у поређењу са Другим и сагледавању његових 
вредносних обележја. Ову тврдњу можемо поткрепити и исказом нигеријс-
ког писца Чинуа Ачебеа (Chinua Achebe), који каже да „када говоримо о 
културном идентитету, говоримо о заједници, а не само о једној особи, тек 
такав оквир омогућује да се постави питање личног идентитета. Друштво 
је за нас оно што је за рибу вода. То је свакако ограничење и риба не може 
из воде, али је и нешто у чему она једино може да постоји. Остваривање 
културног идентитета је највиши циљ нашег деловања“ (Ачебе, према: Мајс-
торовић, 1979: 231).

Инсистирање на контрастивности, међусобном приближавању и сусре-
тању различитих културних модела, добар је показатељ да је ова драма 
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подложна имаголошкој анализи.6 Сукоб културних модела у овој драми 
толико је снажан да доводи до катастрофалних исхода. Наиме, овакви суко-
би у својој основи увек носе отпор према страном, према Другом. „Колек-
тивне мисаоне представе сваког друштва, увек су обележене јасним етно-
центризмом, сопствене слике, увек се одликују позитивном конотацијом, 
док слике о Другима без изузетка стигматизацију оног другог“ (Đordano, 
2001: 9). Стога, није случајност што је главни кривац за трагедију која ће 
снаћи Зету управо странкиња, представница Друге културе, кћерка 
млетачког дужда, а жена Ђурђа Црнојевића. Дакако, овај моменат осликавања 
Млечана као негативних ликова добро је познат модел у нашој књижевности. 
Земља млетачког дужда, латинског краља, у епским песмама најчешће носи 
атрибуте „далека, дубока, богата, равна, поред сињег мора, проклета, клета“ 
(Види: Детелић, 1997). Латини су најчешће искварени, лажљиви и 
превртљиви. Ослањајући се на песме Душанова женидба и Женидба Поповић 
Стојана, Деретић истиче да су Латини најчешће представљени у духу старе 
пословице „Латини су старе варалице, тј. гори и од самих Турака“ (Види: 
Деретић, 2002: 398).

Ђура Јакшић се при обликовању наших ликова доста ослања на аутен-
тичне историјске податке и народну поезију.7 Наиме, Ђурђе је заиста био 
ожењен патрицијком Елизабетом из Венеције8 – одмах ћемо нагласити да 
Јакшићева одлука да Јелисавету представи као кћер млетачког дужда, а не 
као млетачку патрицијку, вероватно лежи у тежњи, да се додатно нагласи 

6 Предмет проучавања имагологије, нове гране компаратистике, јесу стереотипи, клишеи, слике и 
представе. Основне категорије којима имагологија оперише јесу „(auto-image) односно стварање 
слике о себи самом и (hetero-image) односно стварање слике о Другом“ (Гвозден, 2001: 217) Свакако, 
потребно је истаћи да се „у свакој представи Другог, односно друге културе, уноси одређени степен 
субјективности (ауто-слика, насупрот хетеро-слици) што и чини основну разлику између 
објективне информације и представе слике о Другом“ (Секеруш, 2008: 12). Тако нам Јакшић 
омогућава да запазимо какве слике, представе и стереотипе наши ликови, као типични 
представници венецијанске, црногорске и турске културе, конструишу о себи и свом народу, и 
какве слике стварају о Другом.

7 „Од античког доба до постмодернизма и даље, у литератури је познат поступак преузимања: текста, 
делова текста, мотива, сижеа, алузија на друге текстове, било да се ослања на феномен теорије 
цитатности и интертекстуалности или не“ (Јакшић Провчи, 2012: 59).

8 Аутентични историјски подаци кажу да je најстарији Иванов син, под именом Ђурђе, предодређен 
за наследника, замењивао свог оца током последње године његовог живота. После првог брака с 
Јелом, кћерком Карла Мусакија Топије, која више није била у животу, или се у време бурних потреса 
у Зети и Албанији, од њега растала, требало му је наћи жену која би му донела и извесне политичке 
везе. Балканских велможа више није било, па је дошла у обзир млетачка патрицијка, кћерка 
Антонија Ерица. Посредовао је по свој прилици Паоло Ерицо, који је нудећи своју рођаку хтео да 
реши зетско-млетачке односе. У тренутку када је Елизабета Ерицо путовала ка Црној Гори, стигле 
су вести да је Иван Црнојевић умро. Свадба је обављена у атмосфери жалости за скорашњим 
покојником и у пуној неизвесности какав ће став заузети Порта према Ивановом наследнику, 
поготово ако његов средњи син Стефан својим везама са Турцима буде изазвао заплете (Види: 
Ћирковић, 1970). У њиховом браку су рођена три сина, Соломон, Константин и Иван, као и две 
кћери – Антонија, и кћер чије је име остало непознато. Ђурђе Црнојевић је владао Црном Гором 
од 1490. до 1496. У немогућности да се одупре Турцима 1496. године напушта Црну Гору и одлази 
у Млетке, а власт преузима његов брат Стефан, шести господар Црне Горе који је само номинално 
владао до 1499. године када је Црна Гора припојена скадарском санџаку (Види: Шекуларац, 2000). 
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њено господствено и племенито порекло. Оно што је Ђура Јакшић преузео 
из народне поезије јесте мотив проклете Латинке. Видљив је утицај Лазе 
Костића, који је пре Јакшића објавио трагедију Максим Црнојевић. „Од њега 
је такође позајмио и стих, и јамб, много енергичнији од трохејског десетер-
ца из претходне трагедије. Јакшић је од Костића учио и композицију, па је 
чак за своју нову трагедију, као и Костић, преузео грађу из зетско-млетачких 
односа средњег века“ (Ђерић, 2012: 56). Оно што је за наше истраживање 
најзначајније, јесте да и Јакшић у своју драму попут Лазе Костића, уноси 
мотив проклете Латинке, странкиње која угрожава друштвену заједницу и 
успостављени поредак. Присуство Јелисавете, странкиње венецијанског 
порекла и припаднице страног света, унапред је означено негативно, пре-
додређено да буде кобно по заједницу у коју долази. Као што смо већ нагла-
сили, Друго, страно и туђе увек се доживљава као непријатељско и негатив-
но, са изразитим неповерењем и страхом. Венецијанка Јелисавета, лепа 
Латинка, постаје камен крвавих раздора међу црногорским народом и дово-
ди земљу до руба пропасти. Лепа Латинка је један од главних ликова и 
Милутиновићеве драме Дијка црногорска, која такође говори о последњим 
данима Црнојевића. Међутим, лепа Латинка у овој драми није обликована 
негативно. Она није зла странкиња која уноси кавгу и раздор, већ скрушена 
жена која неизмерно жали за смрћу своје свекрве. „Нек се здруже Словен и 
Латинка“ речи су којима је благословен брак између Ђурђа и Латинке, која 
је у овој драми названа Анфритита.

Иако Јакшић није превише одступао од аутентичних историјских пода-
така, ми нећемо изоставити прилику да кажемо да се начин на који је наш 
писац обликовао лик странкиње Јелисавете не поклапа са сачуваним доку-
ментом, написаним од стране Ђурђа Црнојевића. Наиме, тестаментарно 
писмо њеног мужа, писано из Млетака, представља Ђурђеву жену у изузет-
но позитивном светлу. „Твој Ђурђе Црнојевић теби, драга жено Изабето, 
пишем да бих те обрадовао! Затим, знај да сам, хвала Богу, здрав и весео у 
Милану са господином Константином, ујаком мојим, и молим Бога да нам 
буде милостив“ (Маринковић, 1996: 224). Даље, опширно казује о правој, 
истинској љубави коју је Елизебата носила у својој души. Ђурђе пред Ели-
забетине скуте, са потпуним поверењем, поштовањем и љубављу, ставља 
земљу, блага и читаву управу. „Ја те остављам да будеш старатељка над овим 
и над синовима и над кћерима, и над имовином, над свим оним што ће бити 
названо мојим једног дана и што је у мојој власти. Да моје вересије скупљаш, 
такође да твоји буду мирази сестара мојих које су без деце, да твоје буду 
залоге наше ма какве биле, и свака ствар“ (Маринковић, 1996: 225). Ђурђе 
Црнојевић тестамент завршава речима: „Хиљаду четири стотина двадесет 
девете од рођења Христовог, а од Адама седам хиљада и осме, месеца октобра 
22. дан, у Милану. Ја Ђурђе Црнојевић написах својом руком, у присуству 
сведока доле потписаних и започетих својим великим печатом ради веће 
вере“ (Маринковић, 1996: 224-226).
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Поповић нуди интересантно виђење о томе, због чега се Јакшић одлучује 
да Венецијанку Јелисавету обликује негативно, виђење које је, притом, и за 
наше истраживање значајно, јер нам показује какву слику су романтичари 
конструисали о странцима. Наиме, Михајло Обреновић, кнез чијом је вла-
давином Јакшић био веома незадовољан, такође је био ожењен странкињом, 
Мађарицом из породице Хуњади, што је довело до омражености у народу. 
Кнежева женидба је довела до непопуларног политичког приближавања 
домовини његове жене. Јулија је својим мађарско-племићким начином више 
одбијала него привлачила, „а посвећени су знали и за њене љубавне аван-
туре с кнезом Карлом Аренбергом. Преко ње, исто тако, поново је почело да 
продире у наше средине помодарско понашање странаца, које су романти-
чари нарочито мрзели“ (Поповић, 1961: 197). 

Заплет у трагичкој радњи драме Јелисавета, кнегиња црногорска настаје 
оног момента када Јелисавета као представница венецијанске културе кро-
чи у једну страну, непознату, загонетну земљу. Тада нам се на изузетно 
сликовит начин приказује импулсиван судар Венеције и Црне Горе. Наиме, 
као поносна представница свог етноса, нашавши се у једној потпуно друга-
чијој културолошкој средини, без познавања језика, навика, ставова и оби-
чаја црногорског културног миљеа и менталитета, веома тешко успева да се 
прилагоди. Сложићемо се са речима Марте Фрајнд, која каже да је Јелиса-
вета „изгнана и физички и емоционално, и цивилизацијски – из једне земље 
у другу, из једне цивилизације у другу, од оних које воли код оних које мрзи, 
или презире“ (1996: 129). Стога, Јелисавета постаје катализатор трагедије, 
особа чијим се деловањем у заплету почиње ширити круг сукобљавања. 
„Сваки сукоб је воља је у конфликту. Она покреће радњу. Може се назвати 
патосом, друштвеном нужношћу, страшћу, како је многи аутори називају, 
али сва лица као носиоци воље следствено томе, постављају себи различи-
те циљеве“ (Јакшић Провчи, 2009: 236). Бранка Јакшић Провчи истиче да је 
управо драма Јелисавета, кнегиња црногорска, тип драме у којој су пред-
стављена сукобљавања великих друштвених сразмера9 (Види: Јакшић 
Провчи, 2009: 237). Из бројних сукобљавања произилазе губици изузетно 
великих сразмера, било да су политичке или љубавне природе.

Већ при првом сусрету са Црном Гором, Јелисавета, поданица венецијан-
ске нације и културе, суочава се са осећајем отуђености, изгубљености и 
изопштености. Земљу у коју је дошла, доживљава као једну потпуно дисто-
пијску средину, сироту, некултивисану, кршевиту и пусту. Једино што уо-
чава јесте „чемер камени“, „горостасне, црне авети“ (Јакшић, 1987: 105). 
Слика коју је ова странкиња конструисала о Зети била је итекако негативна. 

9 Сукобљене су најпре три културе, венецијанска, црногорска и турска. Када је реч о појединцима, 
навешћемо најупечатљивије сукобе. Ђурђе и Јелисавета се сукобљавају са Станишом, затим са 
Радошем. Станиша је у сукобу са Радошем, затим са Ђурашком, Ђурашко се сукобљава са Мартом. 
Ђурашко против Марте. Радош се сукобљава са Ђурђем, Јелисаветом, Вавилом, Бошком, Богданом, 
Катуновићем.
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Закључак је за њу био једноставан, црногорски народ је нецивилизован, 
прост, неваспитан и суров. За поимање једне млетачке принцезе, Црногорци 
су само „разбојници – мрка изгледа“ (Јакшић, 1987: 106). Према сваком чо-
веку црногорског порекла односиће се хладнокрвно, без поштовања и са 
великом дозом омаловажавања. Њена личност тежила је родној Венецији, 
зеленом мору венецијанском, чилим валовима и била дубоко прожета вене-
цијанским навикама и обичајима. Већ у првим стиховима Јелисавета, са 
млетачком светлошћу, изговара прелепе похвале, упућене родној земљи:

„Не, то није моја Венеција,
Невеста сјајна мора зеленог;
(...)
То нису они чили валови,
Што их је моја младост гледала
Са прозорија хладног граната,
Величанствених оних палача,
Одаклен мора власници седи
Свемоћи своје вољу челичну
Јављаху земљам’ и владарима... „ (Јакшић, 1987: 105).
О плаветилу модрих дубина и идеализованој Венецији Ђура Јакшић није 

могао знати. Милош Црњански вели да су „бисерни стихови Венецијанке 
Јелисавете, пуни венецијанских слика, асоцијација, незаборавних и толико 
прецизних, да их читалац који зна, да их то пише уча у Сабанти, без школа, 
без знања, који Венецију није ни видео (сем, можда, на сликама, Каналета, 
у Бечу), мора читати с дивљењем“ (1991: 122).

Гледајући с прозора „државу бедну зета дуждевог, горостасне, црне аве-
ти што претећ’ небу – поносно по пустој земљи сенке пружају“ (Јакшић, 
1987: 105), у Јелисаветином бићу јављају се одбрамбени идентификациони 
механизми. Јелисавета не жели да прихвати гробницу у којој је досуђено да 
живи. Загледана у црногорске провалије, она је у мислима у својој домови-
ни, код родитеља. Венецијанска принцеза нежно уздише за путевима којима 
је некада газила, за гондолама које су је запљускивале сјајном радошћу, за 
песмама чилих гондолијера. Очајна је и огорчена кћер дуждева што је силом 
доведена у варварску земљу, гробницу у којој је жива закопана. Тужно уз-
викује:

„А, Венеција?.... ах?
Беше ли мајка, или маћеха?
Или госпођа сјајна, ласкава?
Што ме отури, што ме издаде,
Што ме удаде, што ме продаде?... „ (Јакшић, 1987: 105-106).
Црногорске традиционалне обичаје, навике, ставове и уверења Јелиса-

вета, странкиња утемељеног начина живота и навика, не успева, нити жели 
да разуме. Као префињена и образована принцеза, на кнежев двор уноси 
разне новине, на шта патријархални Црногорци гледају са презиром. Најпре 
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је промена кнежевог односа према жени и уважавање њеног мишљења на-
ишла на велику осуду. Господар слабић нестао је у бићу своје жене:

„Господар је с госпођом?...
А то значи: госпођа се у мушко облачи.
Она калпак – а он перишане.
Госпа токе – господар вистане.
Е бруке! 
Мушке руке – женске белензуке“ (Јакшић, 1987: 115).
Сцена Јелисаветиног сусрета и упознавања са девером Станишом, ста-

меним чуваром црногорског националног идентитета, јесте и сцена која на 
најбољи могући начин показује како је сукоб између црногорског и вене-
цијанског света исконски, неизбежан, импулсиван. Неразумевања између 
Станише и Јелисавете испољавала су се приликом изражавања деверових 
жеља које су за једну млетачку принцезу биле изненађујуће, чудне и непри-
хватљиве. При првом сусрету, девер ће јој донети на дар скупоцен поклон, 
ђердан алемов од злата, а затим ће пружити руке које би снаха требало да 
пољуби. Јелисавета, којој су као девојчици краљеви љубили руке, одлучно 
одбија да пољуби деверову и тиме крши светињу црногорску. „Ту су се аку-
мулирали и етикеција, и схватање морала и породичних конвенција, пројекти 
политичких улога“ (Иванић, 1987: 15). Деверова улога у српској традицио-
налној култури од изузетног је значаја, стога се овако приказана сцена 
узима за једну од најснажнијих у српској романтичарској драми. 

Оваквим поступком Јелисавета ће у Станишином бићу изазвати огроман 
гнев. Тада ће нам се у пуном светлу приказати представник црногорске 
патријархалне културе, напрасит и простодушан. Изреволтиран Јелисаве-
тином префињеношћу, робусно ће наступити и запретити јој са одређеном 
дозом агресивности:

„Ћут’ жено!... Да ниси жена,
Ал’ и к’ о жена – 
Само да ниси жена Ђурђева!
А мушко би гњева ударац
На безобразном ти прсн’ о образу“ (Јакшић, 1987: 123).
Епилог ове сцене биће неизбежан раздор међу браћом. Начин на који је 

Јелисавета покушала да се идентификује и стекне осећај заједништва са 
својом Венецијом био је изузетно суров. Њена потреба да се осећа одговор-
ном за судбину свог народа, као и то да све успехе и падове своје нације 
доживи дубоко лично, покренуће лавине крви. Писмо венецијанског дужда 
открива тајну намеру Млечана да се на страдању црногорског народа сагра-
ди спас венецијанског. Јако родољубље и страх од опасности која вреба 
Венецију Јелисавету ће навести да узвикне: „Од костију ћу овог народа, 
безбеди нашој бедем створити...“ (Јакшић, 1987: 105-106). Желећи да сачува 
Венецију, Јелисавета ће хиљаду црногорских војника свесно отерати у смрт. 
Чудном и свемоћном лепотом, заводљивошћу, лукавством и манипулатив-
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ним средствима, Латинка ће претворити Ђурђа у марионету и убедити га 
да жртвује свој народ. „Супериорност коју једна млетачка принцеза осећа 
над културолошки неразвијеном и у свет обичаја и веровања уроњеном 
црногорском средином, удружен је овде са фаталношћу израслом из свести 
о деструктивним могућностима које јој пружа лепота“ (Несторовић, 2007: 
156).

Њена фатална лепота, еротска заводљивост, господско држање и пре-
фињеност, изазива у црногорском окружењу различите реакције, најчешће 
изразито негативне – у духу старе изреке да су Латини старе варалице, из-
дајице, ђаволи подли, превртљиви и лажљиви. Бошко одбија да служи 
„лукавој ћерци дужда млетачког“ (Јакшић 1987: 116). За Синишу је она 
„змија“ и „пакосна жена“ (Јакшић, 1987: 124, 125). Вуксан о њој мисли нај-
горе: „издајица си ти!... хијено злобна. Штоно осмехом доброћудности 
пламен прикриваш пакла унутрашњег“ (Јакшић, 1987: 143). Станојло каже 
да је Јелисавета „змија, јетка, лепа сјајна“, која „у сузама смрт простире 
ледену“ (Јакшић, 1987: 165). Трећи капетан би злу Латинку као „грехова 
биљку погану на реповима коњским растрг’о“ (Јакшић 1987: 167). Најинте-
ресантнија је слика коју је о туђинки конструише Вујо. Наиме, сујеверни 
Вујо, у складу са народним веровањем, сматра да је венецијанска госпођа 
ђавољи потомак, или пак, вештица, која га својим чинима може претворити 
у секиру, или будак. „Па баш се некако премишљах: да није како и свијетла 
госпођа ђавоље кољено?... Латинка јест!... А Латини су сушти ђаволи – тек 
некако није чист поса’ .. А! Уша’ сам јој у траг.. тек морам ћутати. Јер ако 
осјети – мож’ ме претворит’ у сјекиру, или у будак ил’ тако што“ (Јакшић, 
1987: 168-169). Због непознавања српског језика, њена лепота се аутоматски 
доводи у питање. „Вујо: Лијепа?... не жнава ни српски – како лијепа?.. „ 
(Јакшић, 1987: 114).

Таква атмосфера нетрпељивости, дакако, не односи се на Ђурђа и Ђу-
рашка, који су смртно заљубљени, очарани и ускраћени било какве могућ-
ности да се одупру жељама које Јелисавета исказује. Ђурашко, заслепљен 
њеном лепотом, постаје државни издајник, а својој жени неверник. „Лик 
војводе Ђурашка представља одјек мотива о човеку који с радошћу дозвоља-
ва да га жртвује жена коју воли“ (Несторовић, 2007: 168). Постоје у драми 
ликови који Јелисавету не могу да спознају једнолично. Када Мира Милку 
знатижељно упита каква је госпођа, Милка јој одговара да се у госпођином 
лику наизменично смењују „мед и отров – смрт и живот“ (Јакшић, 1987: 147).

Саможива, немилосрдна и бездушна владарка покренуће лавине крви и 
страдања у Црној Гори. Црногорци који су против Ђурђеве одлуке да се 
дужду пошаље хиљаду црногорских војника који би требало да одбране 
Венецију од Бајазита, осмислиће заверу против Ђурђа. Ђурђе, пак, заведен 
чарима и затрован мржњом лепе Латинке не долази до сазнања „да лично 
треба да пренебегне у корист општег – државе и њеног поретка. Тиме ће 
Ђурђе пореметити дубоко поштовану класицистичку естетску поставку“ 
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(Урошевић, 1962: 38-39). Губљење вере у државу одвешће их ка неприја-
тељској страни. Свуда се пролива крв, не зна се ко на кога удара. Мисију 
разарања Црне Горе потпомоћи ће владика Вавила, иза чијег лика се крије 
лик „подла глумца, попа лажљива“ (Јакшић, 1987: 139). Зарад дарова богатих 
Венецијанаца спреман је да изда Црну Гору. Карактеристике сукоба ова два 
непомирљива културна обрасца препознају се и у коментарисању венецијан-
ских дарова, где се јасно очитава одлика супериорније културе. Реч је о 
штампарији, оружју, новцу. Тим средствима требало је поткупити црногорс-
ке животе. 

Црногорски народ у овој драми осликан је као херојски, поносит, прек 
народ, опијен косовском етиком и Лазаревим царством – народ који пред-
ставља „Пропалог царства руке челичне“ (Јакшић, 1987: 130). 

„Први Црногорац: Вјере ми српске и пошљедњега ми часа! теменат’ му 
не море ниједна груда земље црногорске. 

Сви из гласа: Ниђе и никада! 
Катуновић: Тако, витези, тако, другови! 
Тако вас жељан бејах видети: 
Слободне, храбре, одушевљене;
Јер дух је само и храброст мушка, 
Што мртвом каму живот чудесан 
У хладно срце лије вечито; 
(...)
Први Црногорац: Хоћемо војводо! Сви ћемо онђе бит’ ђе најжешћу ломља-

ву чујеш оружа
Катуновић: Збогом витези“ (Јакшић, 1987: 193). 
Према туђем, страном, Другом, Црногорци се постављају негостољуби-

во, одбојно и непријатељски. Средина у којој се Јелисавета нашла има ос-
татке несигурности, неизвесности и осећања угрожености, које су последи-
це претходних историјских догађаја. Црногорци своју земљу виде као оста-
так Лазаревог царства, пропалог царства изгубљеног на Косову, чији је 
последњи бастион управо Црна Гора. Судбина црногорског народа је тра-
гична. Они су народ који је потиснут у планине, изложен сталном притиску 
освајача, који једва некако одолева нападима Турака. Народ који је лишен 
осећања сигурности, повезан у целину историјом и традицијом, али свестан 
распада и нестајања шире, стабилне и моћне заједнице којој је некада при-
падао (Види: Фрајнд, 1996: 129-130). Као репрезенти црногорске патријар-
халне културе, чувари црногорске традиције, историје и обичаја јављају се 
Радош, Станиша и други Црногорци (попут Катуновића и Вуја, који губе 
живот за свог кнеза). Радош, родољуб страдалник, због Јелисавете, али 
Ђурђевом вољом, бива прогнан. Упркос томе, Радош као човек чврстог ка-
рактера, сигурних опредељења и јасних ставова, не губи веру у свој род и 
нацију. Иако је својим синовима био узор, они, разочарани у Ђурђеве поте-
зе, мењају свој идентитет и без недоумица прихватају ислам. Огорчен и 
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разочаран, не мири се са тим да његова деца могу оставити иза себе поро-
дицу, племе, нацију, веру. То је за старог Радоша срамотан и неопростив чин. 
Ипак, клечећи покрај својих синова, који су живот изгубили као потурчења-
ци у борби против своје домовине, старина Радош схватиће да национални 
идентитет, жртве и идеали за које се тако страсно борио немају више ника-
кав смисао. Не опраштајући своме брату неприкосновену оданост Венецији, 
Станиша, за разлику од седог Радоша, решава да се приклони Месецу и 
исламу. Станишина чврста намера и жеља за крвном осветом и ратом, на-
тераће га да се окрене муслиманској вери како би добио жељену помоћ. 
Међутим, тачно је приметио Иванић, да се „иза борца за културни иденти-
тет и национално достојанство, постепено одваја класична драмска фигура 
претендента на престо“ (1987: 14). Услов у замену за Ђурђеву крв јесте његов 
останак на престолу. Тада се сусрећемо са трећим културним моделом, 
муслиманским. Као и у већини романтичарских драма, турски народ је 
представљен као сурово непријатељски народ. Турци су само неко, ко би 
требало да помогне Ђурђевим противницима да му се освете. Ипак, Јакшић 
нам Турке осликава доста бледо. Арслан-паша и Арнаут Oсман, недовољно 
су развијени ликови. Поповић сматра, да Јакшић у ликове Турака уноси 
„властиту мржњу“ (1987: 213) и нетрпељивост. Турци су представљени као 
славољубиви тирани, жељни и лакоми на црногорску крв, похлепни. Плаше 
се митолошко идеализираних црногорских ратника. 

Једна од најдраматичнијих сцена у драми, јесте моменат пред спуштање 
завесе, када странкиња Јелисавета, сметнулог ума, тумара по мрачним 
ходницима, те сумануто пита стаменог Радоша: „Овде ј’ у реду све“ а Радош 
јој одговара: „Све“ (Јакшић, 1987: 230). Свест о томе да се одрекла среће и 
благостања као црногорска кнегиња, због робовања домовини и потребе да 
је заштити и одбрани, доприноси отрежњењу главне јунакиње. У тим мо-
ментима, Јелисавета, већ помраченог ума, на стравичан начин описује бо-
гатство свог оца: 

„Мој отац, хе –
Он рубинима и не тргује
Богат је страшно... има фабрику 
У магазину моје матере... 
Па у њој лије све девојчице, 
После их даје за крв! Ха! Ха! Ха!“ (Јакшић, 1987: 227).
Тада се буди Јелисаветино морално отрежњење, почиње да воли и да се 

диви Црној Гори, на коју је са ниподаштавањем гледала и коју је довела до 
пропасти. Илузије о утопијској Венецији полако се распршују. Сада је Црна 
Гора на дивље чело ставила круну, поносна је и величанствена. Јелисавета 
први пут назива Црну Гору својом, али касно: „Утону, Ђурђе наша галија, 
Жалосни двори – сина Иванова“ (Јакшић, 1987: 218). „Јелисаветин лик је 
дубоко емоционалан. Она личи на самог песника више него неки други ју-
наци у драми […] Као и Јакшић, и она је до краја одана својој отаџбини и 
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због тога трагична, што унеколико улепшава њен лик, смањује кривице за 
почињена недела и ублажава огорчење које изазива њено недело“ (Поповић, 
1961: 203). Судбину Јелисавете црногорске кнегиње, или, тачније би било 
казати млетачке принцезе, могли бисмо да опишемо речима Јулије Кристе-
ве, која идентитет странца дефинише на следећи начин: „Не припада нигде, 
ниједном месту, ниједном времену, ниједној љубави. Почетак је изгубљен, 
пуштање корена немогуће“ (Кристева, према: Zjelinski, 2006: 57). Помрачење 
ума, била је судбина коју јунакиња није могла да избегне. 

Јакшићева Јелисавета, кнегиња црногорска, као драма о два непомирљи-
ва културна модела, „јесте драма, која је заиста најлепша, уз Костићеву, у 
нашем романтизму, а не бисмо имали зашто да се крије ни међу онима у 
немачком, француском, италијанском романтизму“ (Црњански, 1991: 120). 
Од осталих романтичарских драма, посебно је издваја то што је литерарно 
перо Ђуре Јакшића, успело да на изванредан начин ослика два потпуно 
различита света, али света која истовремено „откривају и своје лице и своје 
наличје, своју доброту и своју ружноћу“ (Иванић, 1987: 14).
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ДАН ШЕСТИ (ПРВИ ДЕО) У КОНТЕКСТУ ПЕТРОВИЋЕВЕ 
КРИТИКЕ КЊИЖЕВНИХ ПРЕДСТАВА О РАТУ

This paper examines Rastko Petrovic’s serial of articles on war literature-“World War in 
foreign and domestic literature“-published in the newspaper Vreme in 1930 and 1931. The 
introductory article, after which the whole serial is named, and which has been somehow 
neglected in „rastkology“ thus far, is analysed as a possible context of reading Petrovic’s „Eight 
weeks“ (original name of the first part of The Sixth Day). Topics such as: Petrovic’s types of 
war experiences and representations depending on temporal distance and the duration and 
the final outcome of the war; individuality and identity in relation to masses, collectives and 
universally human qualities; heroism of endurance; difference between war as an abrupt event 
and as a way of life; war as a biological and life force; ahistorical, cosmic and psychosomatic 
dimensions of war, are accentuated. As Petrovic’s articles from this serial are also reviews of 
Crnjanski, Krleza, Vasic and Krakov’s works, the paper compares narrative and stylistic traits 
of representations of war and war experiences in the „Eight Weeks“ not just with Petrovic’s 
arguments and conclusions stated in the articles, but, also, with the works Petrovic himself 
interprets and evaluates, such as Diary about Charnoevic by M. Crnjanski, Wings by S. Krakov 
or „On a Visit“ by D. Vasic, in order to show (dis)similarities and convergences/divergences 
among these works.

Key words: Rastko Petrovic, The Sixth Day, war novel, war as a literary motif, First World 
War in literature.

 

РАТ ИЗМЕЂУ ПРИРОДЕ И ИСТОРИЈЕ

Крајем 1930. и почетком 1931, Растко Петровић је у оквиру недељне 
рубрике „Мисао“, дневног листа Време објавио серију чланака у којима је 
анализирао тему и мотив рата у делима својих савременика и у историји 
књижевности уопште.2 Претпоставља се да је у то време започео и рад на 

1 sloterdajk@gmail.com
2 У оквиру Дела Растка Петровића (пр. Јован Христић) прештампани су само други, трећи и шести 

чланак серије под називом „Светски рат у страној и нашој књижевности“ (Петровић, 1974: 201-217) 
уз напомену (стр. 482) да је реч о чланцима који припадају тој серији. Гојко Тешић је скренуо пажњу 
на то да је Христић изоставио чланке о Драгиши Васићу и Станиславу Кракову, прештампавши 
их као додатак уз дела ових аутора. У библиографијама Р. Петровића, описани су сви чланци 
(Тешић, 1989: 417; 1989а: 373) али, са становишта данашњих библиографских стандарда, на 
недоследан начин – три текста у оквиру једне и три текста као посебне библиографске јединице. 
Чланака је, дакле, било шест, мада је први од њих, уводни, остао у запећку („Светски рат у страној 
и нашој књижевности: Црњански, Крлежа, Краков, Васић“ (Петровић, 1930). Реч је о чланку са 
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роману о Првом светском рату, на којем је најинтензивније радио у периоду 
од 1932. до 1934. (објавивши за живота само два, касније делимице прерађе-
на одломка (Ристић, 1977: 631)3. Стога се за његово интересовање за књи-
жевно-уметничко представљање (искустава и доживљаја) рата може рећи 
да је имало и лични значај. Ипак, не само лични и субјективни: константа-
цијом о изненадној обнови интересовања за књижевност о рату, и међу 
писцима и међу читаоцима, о популарности ратног романа и мемоарско-
аутобиографске прозе везане за време трајања Првог светског рата,4 Растко 
Петровић (1930) започиње чланак у којем излаже своје виђење потенцијал-
ног књижевно-уметничког значаја и значења рата, експлицирајући властиту 
представу о томе шта књижевност о рату треба заправо да (по)каже, на ос-
нову чега даље анализира и оцењује конкретне писце и дела. С обзиром на 
то, ови чланци нису само књижевно-критички већ и један од начина на које 

типографском грешком – при крају другог стубца, налази се окрњена реченица чији се смисао, у 
одсуству рукописа или преписа, на основу датог не може реконструисати.

3 С обзиром на то да је првобитан наслов првог дела Дана шестог, из 1935, био „Осам недеља“, како 
је и најављено у антрфилеу уз одломак „Тако се рађају и планине“ у Политици (Петровић, 1935), 
у наставку ћемо о овом делу романа, ради економичности, говорити као о „Осам недеља“.

 „Смеђи Петар се пробудио“ припада у „Осам недеља“ једном од оних дана који су представљени 
као скуп сцена које се истовремено одвијају на више места, тако да се стања и осећања више ликова 
супротстављају. Петрове мисли, утисци и осећања током овог дана – 10. 11. 1915, у Пећи, а не у 
Београду, као у одломку – испреплетни су у роману са, поступком доживљеног говора 
представљеним, унутрашњим преживљавањима усамљене, прегладнеле, крвожедне смеђе вучице 
која, напокон, успева да дође до плена, и са Драгишиним реакцијама на гласове неких других жена, 
не оних које прекидају Петров сан, него оних које продају труло воће војницима под Голијом. 
Првобитна верзија овог одломка показује да је Петровић тек касније дошао на идеју да ликове из 
романа који пише повеже са претходним, Са силама немерљивим, интегришући – као 
ретроспективну епизоду – и „План за другу и трећу књигу о Ирцу“ (Петровић, 1988: 229-234). Тако 
се у одломку објављеном у СКГ-у, у вези са Петровим моментима идентификације са другима – 
постајањем оцем, мајком, другом – спомиње Мића (Петровић, 1932: 166), а не Стеван. Не спомиње 
се Андрејка, с којим Петар у роману дели собу у Пећи. Mеђутим, опис Мићиног карактера из 
Петрове визyре (Петровић: 167) исти је као опис Стевана и његове, Петру гадљиве пренадражености 
и преосетљивости (Петровић, 1977: 73). Одломак се завршава Петровим сећањем на мајку и 
лајтмотивском сликом жене – огромне, безграничне и, истовремено, полумртве – из које истичу 
народи и поколења. 

 „Тако се рађају и планине“ је одломак који приказује долазак Стевана и Риђег у планинскoj колиби 
у којој присуствују стравичним мукама породиље, после чега Стеван сања снажну и полетну 
делија-девојку и (већ мртвог) Смеђег Петра. Иронијом уредника Политике или слагача, овај је 
одломак штампан заједно са „Беспућем“ Симе Пандуровића, с којим је Петровић водио књижевни 
рат, окарактерисавши га и као „још увек“ лажног (Петровић, 1974: 126). Сликама завејаних 
„изгубљених пута“ по којима, на фону ћутљивог, суморног неба, лутају они што су напустили 
„драге […] куте“ Пандуровић  (1935) сетно и меланхолично осликава мисао о пролазности и 
неухватљивости тренутака, а Петровић – мисао о космичким циклусима, о вечним, несмиривим 
покретима који захватају појединачна људска страдања, преображавајући их у клицу и семе. 

4 О „поплави“ ратних књига, десет година по завршетку Првог светског рата, а у контексту тумачења 
онога што назива кризом (чак крајем) приповедања као манифестацијом кризе, односно 
обезвређивања искуства, говори и Валтер Бењамин у чувеном тексту „Приповедач“ (Benjamin, 
2007: 83). С друге стране, обнову интересовања за ратну тематику Петровић (1930: 4) повезује и 
са општим наслућивањем новог рата, са атмосфером прожетом осећајем онога што бисмо данас 
назвали стањем перманентног рата: оптимистичко уверење да ће се, по окончању дотада 
најстравичнијег рата у историји ратовања, човечанство уздржати од даљих масовних крвопролића, 
почетком тридесетих година двадесетог века већ се показало као илузија.
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је испитивао смисао и књижевно-уметничку вредност већ остварених, и 
трагао за пропуштеним могућностима представљања рата и, што га је при-
марно интересовало, универзалних или општечовечанских искустава рата, 
доживљаја који имају или, представљени на одговарајући начин, могу има-
ти општечовечански значај5. „Мистерије духа и тела“, које се спомињу у 
фусноти за другу верзију поеме „Велики друг“ (Петровић, 1989: 197), а у 
које рат страдањем и мучењем иницира, јесу, заправо, главни предмет Петро-
вићевих интересовања. За њега је рат битан, пре свега, као микро и макро-
космичка драма тела, перцепције, свести, односно, као

„Питање свести, питање савести, питање слободе, питање воље,
Питање морала; о оно исто [Хамлетово]: постојати или не“

„Велики друг“ (1989: 202)
Индикативно је, стога, и то да културно-историјски слој романа „Осам 

недеља“ образују мање историјски догађаји, конкретна и конкретизована 
политичка „клима“ и друштвени односи, а више опште идејно-идеолошке 
компоненте датог тренутка6. У сваком од три дела романа постоји по једна 
имплицитна полемика – имплицитна јер један од саговорника остаје мање-

5 Серији чланака о рату у књижевности претходио је програмски чланак „Књижевна критика“, у 
којем Петровић, критикујући тада актуелно стање ове дисципшлине на домаћој књижевној сцени, 
дефинише своје схватање функције књижевно-критичке делатности. Критика довршава дело, у 
смислу да одређује његове вредности и значења у актуелном контексту: „Да би могла прећи у 
домен човечанства, ни књига, ни писана реч, није завршена све док […] жива критика није одредила 
њене духовне границе“ (Петровић, 1977: 198), при чему се вредновање дела врши самеравањем 
ауторске интенције, односно теме коју је аутор промишљао и начина на који је своју мисао изразио. 
У серији чланака којом се бавимо, „[к]омплекс који је покренуо мисао, реч и изражај“ (1977: 196) 
јесте (Први светски) рат и мада Петровић критикује праксу писања критике из перспективе 
интересовања и тренутних списатељских преокупација критичара-писаца, јасно је да је у питању 
„комплекс“ за чијим је адекватним изразом Петровић и сам интензивно трагао, више од деценије. 
Серијал је само једна од компоненти тог трагања. Предраг Петровић (2013: 66), такође, из ових и 
других есеја с почетка тридесетих година двадестог века покушава да реконструише „скицу“ 
поетике имплицитне роману који Растко Петровић тада пише. 

6 Тако је, на пример, потенцијално историјски однос Стевана Папа-Катића и Смеђег Петра заправо 
типски. Апстрахован, он се своди на супротност између метафизике и социјалне или социолошке 
мисли јер Стеван трага за препознавањем оних ноуменалних немерљивих сила и узрока живота 
с којима се суочавао и његов отац, а Петар – за конкретним материјалним разлозима и узроцима, 
какви су класни и односи моћи. Стеванов однос према свету обојен је мистицизмом, док Петар 
тежи рационалном. Иако су обојица усамљеници, самотњаци, Стеван се већим делом осећа 
изолованим, одвојеним од свега и сваког, а Петар „измешаним“ са сваким, утопљеним у другима 
и испреплетан са њима у континууму врста, што у њему изазива агонију и гнев. Утолико је 
Стеванов пут, између осталог, обележен моментима сједињавања и откидања, утапања у опште и 
отпора индивидуалног које хоће да се одвоји. Стеван репрезентује трпљење, а Петар – тежњу ка 
делању, ка активном односу према свету који се гади Стеванове запитаности над светом, његовог 
чуђења и дивљења на ивици екстазе. Он свету приступа без узбуђења, не због онога што он јесте, 
него због онога што би требало да јесте. Док је Петар сав од крви и меса своје намучене, бедне 
мајке, дотле је Стеван реализација једног хипотетичког дијалога који се водио пре његовог рођења: 
Стеван се, наимe, осећа као утеловљење стања свести које је Ирца одвело у смрт и онога што су 
Ирац и Стеван Џамић могли рећи један другом током једне шетње да су говорили отворено. Док 
се Стеван идентификује са „друмом који као да се враћа у себе […] са смрћу најзад“ (Петровић, 
1977: 55) дотле се Петар поистовећује са споменутим континуумом врста (1977: 200) што, у ствари, 
указује на разлику у схватању живота као метафизичке и биолошке силе.
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више нем, одговарајући у себи, својим осећањима, утисцима, сећањима… 
(у прва два случаја, наспрам Смеђег Петра, односно, Јована, готово нем је 
Стеван Папа-Катић, а у трећем, наспрам Стевана Џамића – Јован). Из тих 
расправа у форми срдитих, изазивачких монолога Смеђег Петра, Јована и 
Стевана Џамића, кроз које се провлаче идеје и одјеци Хегела, Маркса, Дар-
вина, Бергсона… јављају се тадашње интелектуалне представе о смислу 
живота, света и историје из перспективе и у контексту ратног разарања, које 
их доводи у питање, пориче и обесмишљава или, пак, подржава. Судбина 
апстрактних мисли и идеја у рату Петровића интересује колико и судбина 
човека и као појединца и као припадника човечанства и одређених заједни-
ца или групација (узрасних или генерацијских, класних, националних итд.), 
што су у индивидуалној свести приказује у виду фрагмената и модификација 
колективних слика, симбола, асоцијација из корпуса духовних наслеђа 
различитог нивоа општости и опсега – „врсте, расе, племена и друштва“ 
(Петровић, 1974: 357). 

Да је рат трајао кратко, доживљај рата би се, без обзира на све ужасе и 
страдања, свео на јачање духа и моћи, што собом носи сваки догађај који 
радикално мења околности живота и потпуно изводи из колосека. Почетак 
рата обележен је таквим доживљајима – „духовно спремање на рат, улажење 
у њега сједињењем јединке са масом, величање херојства и племените муш-
кости, када рат није живот већ извршење силе живота, извршење једне 
вредности живота и потврда његових квалитета“ (Петровић, 1930). Велики 
део књижевности која је тематизовала Први светски рат, бавио се, по Петро-
вићевом мишљењу, управо овим, иницијалним, виталистичким, херојским, 
колективистичким доживљајима. Традиционална концепција хероја/херо-
изма – слика хероја као ратника, пожртвованог спасиоца, осветника, бес-
компромисног борца – Петровића, ипак, не интересује и, мада му ничеанска 
апотеоза рата као вишег принципа, као силе која дозвољава да се интензитет 
бивствовања и осећања, снага и виталност потврде као највише животне 
вредности, а коју је препознао у Краковљевој представи рата (1991: 139), није 
страна, он је везује за ране, непосредне и спонтане реакције на рат. Дуго-
трајни ратови, какав је био и Први светски рат, намећу својеврсну „аклима-
тизацију“ – рат постаје начин живота и контекст у који се уклапају остале 
људске делатности и активности. После више од десет година, књижевност 
је предност дала овом аспекту живота у рату, на фронту или у позадини, јер 
се кроз њега показује индивидуални однос према животу као рату и рату 
као животу. Када су екстремне ситуације и екстремна искуства постали 
правило, када су максимални интензитети страха, глади и жеђи, прималних 
нагона, укључујући и онај за самоодржањем и самоодбраном, постали ре-
гулативни фактори живота, „тада се човек морао запитати какав је однос 
његове личности према животу“ (1930: 4) и – да би на то питање могао да 
одговори – морао се одвојити од свега онога за шта се у „нормалним“ окол-
ностима претпоставља да спада у суштину људског живота – од природе, 
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дома и породице/љубави (Петровић каже: од жене (1930: 4)7. У процесу од-
вајања, човек-ратник (а у Петровићевој визури он је увек млад и виталан – 
„најбољи људи, у најбољим годинама и са највише виталности“ (1930: 4) 
образују његове сукобљене и сучељене масе) суочава се, заправо, са саз-
нањем о томе шта је у њему човечанско – у позадини ове мисли, као и чи-
таве драме Стевановог пута кроз сурове пределе, олује, болове и глад, на-
зиру се ликови Шекспирових обесправљених, прогнаних и збачених јунака 
Краља Лира, односно њихове ужасавајуће спознаје да је човек – из космич-
ке перспективе – само „то“8.

Овакво тумачење значења Првог светског рата условило је да Петровићев 
књижевноуметнички приступ теми у великој мери буде аисторијски; отуда 
и његов избор преласка преко Албаније, тј. историјског догађаја који је 
лично преживео (јер у рату као војник, за разлику од Васића, Црњанског 
или Кракова, није учествовао) а чија је архетипска димензија изразита; то 
искуство је, чини се, онај „чвор“ у који се сплићу „конци космичких неу-
митности“; уметничко освајање таквих чворова освајање је и најинтимнијих 
кутова свемира (Петровић, 1974: 128). Ратни роман не промишља се, стога 
– а затим и не ствара – у контексту историјске свести и њеног књижевноу-
метничког израза – историјског романа9. Континуитет ратног романа, 
Петровић, у закључном есеју – који сумира мотив рата у европској књижев-

7 Сем што приказује коначан раскид Тони и Драгише у Пећи и двоструко – признањем прељубе и 
смрћу – раздвајање Милице и Драгише, Петровић у „Осам недеља“, иако готово уопште не 
приказује ратна дејства и само ратовање, него трпљење ратних околности – више стања а мање 
(мотивисана) збивања (Недић, 1971: 440-441; Вуковић, 2005: 581-586) – рат даје из мушке 
перспективе. Уз присуство неколико значајних женских ликова, Милице, у свом и у лику 
фантазијске жене-предела, и Радмиле-Тони, пре свега, али и готово нестварене „делија-девојке“, 
која има важну симболичку функцију и улогу у Стевановој самоспознаји и понирању у сопствену 
психу, и жене на умору с краја романа у којој се стапају ликови Стеванове мајке, иначе безгласне 
сестре Смеђег Петра и Милице, као фокализатори ратних призора и околности током повлачења 
јављају се готово искључиво мушки ликови. Из женске перспективе приказани су, доживљени и 
промишљени, као ретроспективне епизоде, мирнодопски злочини – убиство у афекту и силовање 
Радмиле. Притом се мотив раскида може читати и као имплицитна полемика са Толстојевим Ратом 
и миром, где је рат приказан као својеврстан медијум љубави и брака (Пјера и Наташе, нпр. 
Детаљније у: (Tussing, 1993: 110). Код Петровића је, као и код многих међуратних, нарочито 
експресионистичких писаца, ратни хаос и ужас у спрези са ослобађањем либида, са сексом, али 
не и са романтичном љубављу.

8 Када се током страховите буре у пустари сретну двојица изгнаних, на голо постојање сведених 
јунака, Лир и Едгар, један већ луд, други сакривен иза лудила, Лир, који почиње да схвата да су 
сва људска звања, моћи и атрибути „позајмљене крпе“, узвикује (чин III, сцена IV): „Зар човек није 
ништа више до то? […] ти си сама суштина ствари: природан човек није ништа више од такве јадне, 
наге, двокраке животиње као што си ти“ (Šekspir, 1995: 1399). 

 Овде имамо у виду и чињеницу да се на почетку Дана шестог може уочити одложено именовање: 
до 15. стране не знамо име јунака у чију нас је свест приповедач одмах увео, као што не знамо ни 
шта је више пута споменуто „то“ (нпр. „ослободити то“ (Петровић, 1977: 12). Јунак и „то“ се именују 
у истом пасусу – Стеван и „то трпљење“ (1977: 15) – при чему се описом трпљења асоцијативно 
призива први пасус романа; „то трпљење“ се, као и време, осећа као облаци или магле који обавијају, 
чиме се имплицира идентичност времена и трпљења. 

9 Већина тумача слаже се да „Осам недеља“ није историјски роман (Вуковић, 2005: 570; Недић, 1971: 
448).



330 Виолета Стојменовић

ности од Илијаде до тада савремених дела Ремарка и Рена, прескачући чи-
таве векове европске књижевности између Хомера и Стендала, који је први 
мотив рата уклопио у структуру модерног романа – препознаје се на нивоу 
представљања психолошког доживљаја рата. Стендал је први у приказ рата 
увео субјективни доживљај, онеобичену перспективу појединца који се за-
текао на бојном пољу и чија психолошка и идеолошка тачка гледишта – 
младост, неискуство, идеали, „књишке“ представе – деформишу слику 
битке, показујући тиме да иако је рат колективни доживљај – „огроман 
доживљај човечанства“ (Петровић, 1974: 214) – човечанство вредност тога 
доживљаја, која није у чињеницама, у објективном извештају, него у искуст-
вима, може спознати једино кроз приказ парцијалних, селективних, субјек-
тивних доживљаје својих чланова. Толстој је број тих појединачних, међу-
собно често неускладивих и дивергентних перспектива, значајно увећао, 
трагајући за наведеном вредношћу у мноштву и разноликости могућих 
сведочанстава о личном психо-физичком и мисаоном искуству рата. Петро-
вићу савремени писци наследили су ову традицију, модификујући је тиме 
што су одбацили или разорили представу о психолошком јединству лично-
сти: унутрашња раслојеност личности – с којом се суочава и Петровићев 
јунак (1977: 157) – условљава другачији вид полиперспективизма у компо-
новању слике рата. С обзиром на то да се свест појављује као мноштвена и 
зависна од времена, њени се утисци и реакције могу представљати само кроз 
след фрагмената стања и осећања непосредно изазваних збивањима и њи-
хових даљих, каснијих одјека и трансформација. На читаоцу је да их син-
тетише (Петровић, 1974: 216). Свест, која се појављује на један такорећи 
поентилистички начин јесте, дакле, допринос тада актуелних писаца (Ре-
марка, на пример) поетици ратног романа.

Стога, иако се у Петровићевом роману питања о положају јединке у 
циклусима живота, цивилизације и друштва и одређени одговори на њих 
конструишу као епохални, као културно-историјска специфичност, темпо-
рална инверзија прошлости и садашњости, која се одвија у садашњости 
приче, претеже: садашњост је дубоко уроњена у мито-поетске слике, у 
алузије на архаичне, митске и библијске представе. Другим речима, ретрос-
пективне епизоде ситуирају ликове романа у одређене друштвеноидеолош-
ке контексте, осветљавајући генезу њихових судбина и карактера да би се 
показало како рат, као космичка сила, а не више (само) историјски догађај, 
те контексте разлаже и анулира. Историјска свест одгурнута је, скоро да је 
сасвим ван домета приповести и свести које ремитологизују окружење. На 
тај начин, специфични историјски узроци, поводи и актери, подређују се 
аисторијским, универзалним узроцима и агенсима. Митологизован исто-
ријски модел историју извлачи из домена рационалног и линеарних, једно-
смерних просветитељских модела њеног одвијања и пребацује је у домен 
узвишеног тј. оног што је несамериво са људским сазнајним моћима, што је 



331ДАН ШЕСТИ (ПРВИ ДЕО) У КОНТЕКСТУ ПЕТРОВИЋЕВЕ КРИТИКЕ...

разуму недоступно, и као такво извор и узрок истовремености ужаса и оду-
шевљења, стања које утеловљује Стеван пред Милицом10. 

Самоубиства Ј.-а и Ирца, Маричин спиритуализам и то што се „осећала 
митски“, Радмилине психолошке и емотивне реакције на силовање, Џамиће-
во „вечито чепркање по природи и људима“ (1974: 369) и слични ретроспек-
тивни детаљи функционишу, дакле, и као симптоми предратне дезоријен-
тације у свету у којем човек не може да реши апорије сопствене ауто/хете-
рономије, с којима се и Стеван у роману „судара“ када схвати да упркос свим 
напорима и свој патњи, његова даља судбина више уопште од њега не зави-
си. „Присуство питања о слободи људске воље осећа се, ма и неисказано, на 
сваком кораку историје“, рекао би Толстој (1979: 943) јер „[ч]овек живи свес-
но за себе, а служи као несвесно оруђе за постизање историјских, општих 
људских циљева“ (1979: 11). Сукоб свести о слободи и аутономији сопства 
и увида у неминовности и условности које противурече представи о слобо-
ди воље и човека чине несвесним инструментом неких трансцендентних 
сила – да ли друштвено-историјских, да ли неких још апстрактнијих, не 
само надиндивидуалних него и надљудских, метафизичких – јесте питање 
које Петровић наслеђује од Толстоја, решавајући га на другачији начин него, 
на пример, Црњански (Стојменовић, 2011: 81-82) или, по његовом мишљењу 
(Петровић, 1974: 207) аутор најтежег сведочанства о Првом светском рату, 
Мирослав Крлежа. У драми Галиција, кроз расправу између резигнираног 
кадета Јанковића, кога третира као безименог (јер заступа представу о поје-
динцу као немоћној честици у кретању, тј. сурово прогресивном колању 
човечанства) и Славка Орловића, индивидуалисте који неће да призна моћ 
и силу колектива, верујући (узалуд) да је сам своје спасење, Крлежа гради 
слику човека као „сломљеног торза“ (Krleža, 1922c: 220) – коју ће утеловити 
домобран Јамбрек у истоименој и као и он сам „обогаљеној“ новели11 – тј. 
као дефектног, непотпуног и као носиоца наследне дегенеративне болести 
рата. С друге стране, настављајући представу о рату као природној катакли-
зми коју покрећу „исконске силе“ из текста Људи говоре, Петровић (2005: 
149), као и Толстој (Tussing, 1993: 100-110), али без његове концепције оправ-
даности рата из перспективе неразумљивог али сврсисходног и узвишеног 
божанског поретка, долази до идеје о политичкој историји као мистериозној 
сили природе12. Рат као „циклус женствености у природи“ (Петровић, 1977: 

10 О премештању узвишеног из домена природе у домен историје у: (Elias, 2001: 27).
11 Описујући композицију и структуру ове новеле, и у контексту обраде мотива обогаљеног, на труп 

сведеног тела као симбола духовног и егзистенцијалног стања у међуратној српско-хрватској 
приповеци, Пантић (1999: 299-300) говори о несразмери делова (дугачка и разуђена експозиција и 
прескакање „важних“ елемената фабуле, скраћивање фабуле на рачун разноврсних дигресија), 
што нас наводи и на то да форму приповедања перципирамо и као одраз или модел осакаћености 
коју лик представља.

12 Придев мистериозан као атрибут доживљаја рата – и то у суперлативу – понавља се неколико пута 
у есеју о Краковљевом приказу доживљаја рата (Петровић, 1991: 134). Притом, Петровић није 
усамљен: описујући, у Толстојевом маниру – уз помоћ сплета имплицитно ироничних метафора 
и поређења – реаговање београдске јавности на вест о аустријском ултиматуму, приповедач Црвених 
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296), што обухвата распад неоплођене ћелије и стварање нове, открива 
једно тојнбијевско схватање политичке и ратне историје: „наизглед пара-
доксално откриће да процес распада доводи, барем делимично, до резулта-
та који је логички несагласан са својом природом, наиме до ‛поновног 
рађања’ или ‛палигенезе’“ (Тојнби, 2002: 314-315). И Петровић историју 
мисли у контексту природе и природних ритмова и циклуса док, такорећи, 
„преводи“ национално у универзално, а историјско у космичко13. При том, 
слике природе и комуникације човека и природе нису у функцији прикази-
вања човековог повратка у дивљу, некултивисану природу, већ слике њего-
вог болног, али нужног одвајања од те природе, слике природе као другог. 
Што се живот људи више деградирао, што се више сводио на биолошке, 
физиолошке, „природне“ компоненте, то је, парадоксално, јаз између при-
роде и човека постајао већи. Тачно је да је Петровић у свом роману велику 
пажњу посветио приказивању интензивне интеракције људског тела у про-
цесу његовог исцрпљивања и разарања, руинирања, односно, људске свести 
коју такво тело утеловљује и природе/предела, углавном ненастањених, 
углавном захваћених суровим временским приликама, те да је сликама те 
интеракције придао мотивациону и наративну функцију. Ипак, оне не све-
доче о неупитном изворном јединству човека и природе, већ о „рвању са 
елементима“ (Петровић, 1977: 137). Регресивне, антицивилизацијске окол-
ности које човека, у овом случају, приморавају да изнова открива ватру 
(„обновити ватру“ (1977: 54), али и аналогије историјских, космичких и 
биолошких процеса, инспирисале су романескне призоре и слике обележе-
не амбиваленцијом и амбигвитетом. Петровићева обрада топоса гигантске 
жене, жене-предела, сведочи о томе. Заснован на библијској „Песми над 
песмама“ и сликама узајамне симболизације делова женског тела и природ-
них станишта, овај је топос у „Осам недеља“ преображен у слику жене-
снежне планине, која прелази из стварност перцепиране поремећеним чу-
лима и узнемиреном, узаврлом свешћу у сан (1977: 127) и назад (1977: 155); 
растући као госпа-водич из oкултног сна о троједној жени у Аурелији (Nerval, 
2002: 26)14. Женско тело – као симбол односа природе и историје – не само 
да више није култивисан и питом предео, него није ни полудивљи врт. При-

магли представља грађане као птице узнемирене у сну и као људе пренеражене земљотресом  
(Васић, 2004: 35). Представа о историјским силама као несазнатљивим, слепим и невидљивим – као 
мистериозним, дакле – условљава понашање људи и појединаца, толико да Јуришић своју напетост 
пројектује и чини спољашњим актером: „[у] целој природи осећам нешто потмуло, набујало, 
надошло и сочно…“ – рат надолази као бујица или олуја.

13 Детаљније о односу национално-историјског и космичког у: (Петровић П., 2013: 171-173); „[р]ат је 
отворио митски понор у времену и простору“ (2013: 227) омогућивши и пробој колективног и 
архаичног у модерну индивидуализовану свест. 

14 Ишчезавајући у несагледивој огромности, жена-врт је код Нервала мистични знак смрти 
приповедачеве вољене. И у Стевановом случају постоји сродан сплет мотива гигантске жене, сна 
и смрти, јер када уочи олује Стеван сања да га притиска нека готска грађевина која се преображава 
у планину, а ова у жену, његов сан прати осећај да заправо сања сан кнеза Андреје. Реч је о 
предсмртном али и од страха од смрти ослобађајућем сну, током којег овај јунак Рата и мира 
неуспешно упире врата да би нешто – за шта се испоставља да је смрт – спречио да навре у собу 
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влачно-застрашујуће, оно је извор, клисура и кланац (Петровић, 1977: 269) 
или море (1977: 415) или шума у јесен чије лишће шумно пада, да иструли 
и преобрази се у састојак нечег другог (1977: 109; 413; 417), као тело безглас-
не сестре Смеђег Петра, или је снегом покривена планина у чијем недохват-
ном средишту су сигурност и јединство (1977: 187), као трудно тело Мили-
це, с којим Стеван у олуји комуницира као са својом мишљу и својим ста-
ништем истовремено (1977: 151-161).15  

ПОЛОВИ РАТА

Два типа доживљаја рата/у рату – рат као догађај и рат као стање – Петро-
вић користи као граничне тачке између којих се могу сместити сва књижев-
на дела са ратном тематиком. Један пол чине дела која величају екстазу и 
егзалтацију ратника, спремност да се властити живот подреди прокламова-
ним вишим циљевима, идеалима, идејама, која афирмишу класични херо-
изам, тј. хероизам који се увек испољава у херојском чину, а други – дела 
која кроз приказ рата откривају „голи живот врсте“ (Петровић, 1930) и 
представљају хероизам трпљења и издржавања, херојски отпор (нагону ка) 
смрти, упорност и трајност живота и човечанства. На један крај континуума 
Петровић ставља борбени поклич Марсељезе, а на други – тада управо 
преведен мемоарски роман Рат немачког писца Лудвига Рена (Renn, 1931), 
у којем се сувим, готово репортерским стилом, али уз пластичне описе 
живота у рову, глади и жеђи, рањавања и умирања, представљају последње 
две године немачког ратовања на тзв. Западном фронту, чији је врхунац 
физички, морални и психолошки расап немачке војске уочи капитулације. 
Притом се разлика између ових двају типова представљања (доживљаја) 
рата, како Петровићеве сажете опаске сугеришу, испољава и на плану изра-
за и на плану мотива и на плану односа између инвентивности (фикције, 
рекли бисмо нешто савременијим речником) и документарности: дела која 
приказују рат као догађај, у јаком смислу те речи, више се ослањају на има-
гинацију и поетизацију; она која га приказују као стање, ближа су сведочан-
ству и представљају „материјални и духовни докуменат“ (Петровић, 1930). 
Другим речима – прва се више заснивају на идејама и идеологијама, на 
представама о томе зашто се и у име чега ратује, на визијама и идеалима, а 
друга – на искуствима, на доживљеном и проживљеном16. Притом се доку-

(Толстој, 1979: 604). Као жену-планину, Стеван потом доживљава једну од жена из поворке која се 
пробија кроз олују, тј. Милицу, која потом и умире по порођају.

15 О другим значењима жене-мајке у Дану шестом: (Јовић, 2005: 154-158).
16 У серијалу који је уследио, „Стварност у страној и нашој књижевности“, Петровић (1974: 254) је 

још једном истакао психолошку документарност као императив тадашње књижевности у настајању: 
„Ни имагинација ни натурализам. Када је књига о рату не тражи се од писца да да велику и општу 
слику рата […] Од тог се писца тражи сад да каже, до најинтимније веродостојности, шта је доживео 
појединачно он […]. На тако прецизан начин да каже, како би читаоци апсолутно могли измешати 
своју личност са његовом. Тачно онолико доживљаја, опсервација, анализа и синтеза свега тога 
да каже, колико је у стању један човек појединачно да преживи и да о њима да себи рачуна“. О 
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ментарност не своди нити на реализам или веризам, односно на верно при-
казивање догађаја и ситуација, нити на аутентичност у смислу истицања 
непоновљиве субјективности и особености доживљаја. Недостатност такве 
аутентичности проистиче из Петровићеве критике Краковљеве неубедљи-
вости у приказу рата, што је по Петровићу последица ауторове парцијал-
ности у приступу и обради теме, чак једностраности. Анафора „Станислав 
Краков је видео рат“ (Петровић, 1991: 133-134) заправо скреће пажњу на то 
да Краковљево активно и потпуно учешће у рату, уз сву његову способност 
да уочи и сажето, као у магновењу, прикаже шокантне, гротескне, ужасне 
специфичности рата, није допринело плаузибилности његовог приказа 
ратних збивања, јер му недостаје психолошка продубљеност ратним дожи-
вљајима афициране свести – истовремено и изоштрене и помућене, чини се, 
бар на основу тога како је сам Петровић у „Осам недеља“ приказао садржаје 
такве свести и начине њеног перципирања стварности и пројектовања соп-
ствених дубинских садржаја у њу. Краковљев приступ теми и ликовима не 
омогућава – не дозвољава, чак – поистовећивање са ликовима и уживљавање, 
док Петровић (1974: 254-255) сматра да тадашњи читалац тражи управо то 
– приповедење које, попут исповести, увлачи реципијента у психо-физичке 
и менталне садржаје и механизме, јер се тек одатле открива „откуда та стра-
ховита сила [рат] која долази из самог центра живота да га потврди или 
уништи“ (1991: 134). Документарност, заправо, захтева не само детаљно 
евоцирање искустава и доживљаја, него и панорамски, „широкоугаони“ 
приступ изабраној теми, како проистиче из Петровићевог, често навођеног, 
писма Дединцу, у којем се Дан шести пореди са фреском, „као Луке Сињо-
релија, Микеланђела или Бројгела (није радио фреске, свеједно), где је чо-
вечанство у једној гужви“ (Дединац, 1977: 626-627) и Дединчевог коментара 
(на трагу Винавера): „широко замишљено као што се компонују фреске и 
монументална платна“ (1977: 616)17. Важно је уочити имена сликара са чијим 
делима Петровић у наведеном аутопоетичком исказу пореди свој роман: 
монументална дела која, по свему судећи, има на уму, препознатљива су по 
приказу огромног броја измешаних људских фигура у покрету, неретко 
деформисаних осећањима или стањима/ситуацијама у којима се налазе, са 
изразитом експресијом, стешњене на малом простору на такав начин да је 
простор и средство сажимања времена, што Петровић има на уму када у 
наставку наведеног писма говори о „судбинским скраћењима“. На тим сли-

узајамној модификацији епског и лирског које је условио овакав програм интимно-исповедне 
обраде националне и глобалне теме рата, детаљније у: (Радуловић, 1989: 256-259)

17 Из Петровићевог поређења неки су тумачи извукли и формалну одредницу: роман-фреска или 
фреско-роман  (Мусабеговић, 1976: 124; Батуран, 1993: 317-318). Притом, Ј. Мусабеговић истиче 
композициону самосталност детаља заједничку Петровићевом роману и неким фрескама из наших 
манастира. Кораћ (1982: 295) и П. Петровић (2013: 67) жанровски темељ романа проналазе, пак, у 
епопеји – егзалтација с којом Растко Петровић (1974: 212-213) говори о свеобухватности захвата у 
општељудско коју дају Илијада и Рат и мир, са њиховим различитим смисаоним и вредносним 
акцентима, ту везу потврђује.
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кама није приказан један тренутак, већ су у времену раздвојени моменти 
приказани као истовремени; време између дешавања или стања, између 
узрока/повода и последице/резултата је елиминисано, због чега се сликарски 
простор, најчешће вишеплан, уз сав реализам/натурализам детаља не може 
схватити другачије до као митски18. Та судбинска скраћења су у Петровиће-
вом роману приказана на плану односа између актуелних дешавања, тј. 
дешавања која припадају одређеним сукцесивним временским интервалима, 
која се, дакле, могу датирати и оних примордијалних, митских у епистемо-
лошком, праисторијских у геоисторијском смислу и, у суштини, ванвреме-
них, јер су циклични, односно, поновљиви. Преименовање романа, тј. заме-
на једне временске одреднице другом, јесте и пребацивање са хронолошког, 
календарског рачунања времена на космичко-космолошке временске окви-
ре и као да је недеља, 1. 11. 1915, када почиње Дан шести, први дан после 
насловом означеног дана стварања првог човека, при чему је Стеван у склуп-
чаном положају, налик фетусу, чиме се наговештава и то да ће његов пут 
бити истовремено и онтогенетски и филогенетски. 

Уз то, у роману се експлицитно, кроз доживљени говор и/или унутрашњи 
монолог ликова, одређени призори и ситуације пореде са одређеним сли-
карским композицијама и другим типовима слика. Тако је призор олујног 
неба при поласку из Пећи, Стевану налик на композиције са митолошким 
темама (1977: 117-118), док Смеђег Петра панична гужва људи на путу ка 
Ђаковици асоцира на сликарске композиције које приказују кугу на Хиосу 
или покољ у Сирији (1977: 75). Ту су, затим, и Стеванова асоцијација на „оне 
приповетке у цртежимна на крају немачких илустрованих листова“ (1977: 
142) тј. на стрипове, као и лајтмотивска асоцијација на немачке гравуре које 
приказују memento mori фигуру Смрти као стално присутну међу људима 
и која повезује епизоде о Седлачеку са главним током приповести (1977: 409). 
То показује да су „елементарни додир са природом“, чиста стања свести 
(Кораћ, 1982: 296; 304) односно непосред(ов)ан живот тела и свести само 
један слој „тектонски“ и „геолошки“ представљеног индивидуалног пси-
хичког и телесног живота чију драму Петровић у овом роману развија до 
детаља, у тежњи да „артикулише тоталитет појединачне свести“ (Петровић 
П., 2013: 77) а који (тоталитет) није у моменту него у времену. 

Нaведена два пола изражавања доживљаја рата коренспондирају са по-
ловима које, као иманентно поетички фактор, формира исход рата; уоча-
вајући разлику у мотивима, стилу и идејама писаца поражених и писаца 
победничких нација, Петровић (1930) скреће пажњу на то да, иако је судби-
на српско(хрватско)г народа у Првом светском рату јединствена по томе што 

18 Петровић не наводи ниједну слику, али се из његовог описа може наслутити која дела има на уму: 
есхатолошке, апокалиптичне фреске Луке Сињорелија у катедрали у Орвијету, као што је Страшни 
суд, Микеланђелову истоимену фреску у Сикстинској капели, Бројгелове алегоричне Пословице, 
Дечје игре или Тријумф смрти, на којима су појединци и групе распоређени тако да је немогуће 
рећи да ли су призори сукцесивни или симултани. 
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се део народа борио за себе а део за интересе аустроугарске империје, није-
дан писац није у целости обухватио противуречна и комплексна осећања и 
доживљаје ратника на супротстављеним странама фронта. Крлежа и Црњан-
ски су приказивали стање народа/појединаца који се боре за туђе интересе, 
а Краков и Васић – судбину српске војске и ратника на фронту и у позадини, 
у борби за сопствену победу или пораз. Ова чињеница Петровићу је толико 
важна да је понавља и на крају закључног чланка серије о рату у књижев-
ности (1974: 216), наглашавајући колики је потенцијални књижевно-умет-
нички значај непосредног искуства релативности и двосмислености пораза/
победе. Мада уз доминантност приказа, судбина представника српског на-
рода и српске војске местимично уводи сказ, тј. писма и свест представника 
других, Петровић и у овим случајевима акценат премешта на оно што је у 
њиховим судбинама од општељудско,г а не од националног значаја. 

КРЛЕЖА, ЦРЊАНСКИ, КРАКОВ И ВАСИЋ

Четири (тада) домаћа аутора, чија дела са темом рата Петровић комента-
рише, јесу: Крлежа, Црњански, Краков и Васић. Овај редослед је мање-више 
и вредностан јер – иако сам не залази у домен конкретних односа моћи, 
заснованих на конкретним политичким одлукама и друштвеном уређењу 
колико и на мање конкретним, спекулативним одредницама менталитета и 
националног карактера (Крлежа, 1977: 121-123) – Петровић (1977: 207) сматра 
да је Крлежина ратна новелистика и драма најснажније сведочанство о рату 
које је југословенска књижевност до тада створила, иако му замера прена-
глашено присуство аутора у тексту, емоционалну уплетеност у збивања, 
гнев и гађење који избијају из Крлежиних описа и приказа, неретко проже-
тих иронијом и цинизмом, као и стилско-језичку неуглађеност и неуједна-
ченост. А и: „Како да се то изрази? Није могуће. Израз је пребољење. А ми 
смо болесни. И све је оно само Трзај. Патетични, хеленски, херојски трзај, 
лудило, сан, али није Израз! Ово је данас грозница, делириј!“ (Крлежа, 1977: 
362), програмски се каже у Крлежином експерименталном, алегорично-
параболичном, хибридном и полифоном тексту „Хрватска рапсодија“, који 
као да одговара, унапред, како на Петровићеве замерке у погледу директ-
ности, сировости, „тежине“ или отежалости језика, тако и на непосредно 
послератну опаску Ива Андрића о немогућности да се нађе адекватан израз 
(колективне) трауме за којим се има неодложна потреба: осуђеност на ћутање 
је Андрићева „дијагноза“ психолошко-егзистенцијалног стања српских 
писаца за врема и непосредно по окончању рата.19 Гнев аутора Хрватског 
бога Марса и његових приповедача тј. „[а]фективна наглашеност и фулми-
нантност стила“ (Pantić, 1999: 157) извлачe гротескну трагедију из несаме-
ривости и неускладивости нивоа бивствовања; опредељујући се за човечан-

19 „Наше доба лежи свом тежином на нама. Ми смо још увек болесници и далеко смо од тога да 
постављамо тезе и разматрања о својој болести“ (Андрић, 1918: 195).



337ДАН ШЕСТИ (ПРВИ ДЕО) У КОНТЕКСТУ ПЕТРОВИЋЕВЕ КРИТИКЕ...

ство, док сведочи о болу и растрзаности јединке (Петровић, 1974: 211), Кр-
лежа креира трагичку и драмску напетост у простору између блата и 
прљавштине непосредног ратног окружења и дестилисане духовности, из-
међу натурализма и идеализма, између гротескних и дехуманизујућих стања 
појединца и визије колектива, крећући се по „експресионистичкој вертика-
ли“, која структурира след текстова у Хрватском богу Марсу и просторе 
појединачних новела (Pantić, 1999: 175). У томе је његово „есхилство“ (Петро-
вић, 1974: 210), иако је „база“ његове трагедије – мучно разоткривање и 
анализирање оног садистичког, саможивог и огавног у човеку – далеко испод 
базе Есхилове трагедије. С друге, пак, стране, Дневник о Чарнојевићу Ми-
лоша Црњанског Петровић назива савршеним ратним романом, јер успева 
да евоцира рат готово га и не приказујући. Савршеност Дневника о Чарноје-
вићу проистиче из тога што је, уместо самог рата, приказан психолошки 
ефекат рата (мада су и код Крлеже акценти на идеолошким и психолошким 
импликацијама описаних и приказаних ратних стања и појава, а не на кау-
залности). Иако ће сам Петровић и те како подвући и пластично приказати 
трагичност „која поклапа човека“, као и смрти и несреће и епидемије, у 
роману Црњанског он, напротив, истиче значај и смисао јунаковог/припо-
ведачевог сучељавања ратних прилика, тј. непрестаног присуства смрти и 
разарања и мирнодопског живота виђеног ретроспективно, из перспективе 
ужасних сазнања о крхкости цивилизације. То је, по њему, на нивоу припо-
вести произвело симултанизам – тачније, конфузију – прошлости и сада-
шњости, због чега приповедач као да у трансу пролази кроз ратишта и 
болнице. Фантазмагоричност окружења, коју је у роману Црњанског открио 
и препознао као резултат етичко-епистемолошке кризе, Петровић ће у свом 
роману – али у другачијем контексту – појачати, претварајући сваки делић 
окружења и сваки лик у фигуру на граници између стварности и халуцина-
ције изазване психофизичком исцрпљеношћу јунака, између јаве и снова, 
који се умножавају како приповест одмиче. 

Слична опаска – о могућности да се рат ефектно и истинито представи 
уз минимално „сликање“ фронтова и ровова – јавља се и у тексту о Драгиши 
Васићу (Петровић, 1931). Петровић, дакле, сматра да суштина ратног рома-
на није у верном приказивању самог ратовања, него у представљању субјек-
тивних доживљаја и ефеката рата. Краков је, заправо, једини од анализира-
них писаца већу пажњу посветио дешавањима на самом фронту, паничном 
ковитлацу и хаосу усред битке – на земљи и на небу. Његов се кинематограф-
ски роман, попут филма Човек са камером Дзиге Вертова, премешта са 
једног, за тему типичног, места на друго, дајући више различитих, али 
подједнако шокантних призора самог ратовања, тако да читалац битку може 
да доживи и из спољашње али, на моменте, и из перспективе војника који 
бежи од метака (Мије, на пример, у поглављу „Препад“) и из перспективе 
пилота (Боре у поглављу „Поломљена крила“) и из перспективе колективног 
јунака који у помрчини и безумном страху убија на слепо (Краков, 1991: 46). 
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Трагање за адекватним изразом различитих шокова које је рат у доживљаји-
ма и поступцима непосредних учесника провоцирао, за изразом тренутног 
утиска, сензација и најчешће несразмерних или апсурдних реакција које 
производе крајње изнимна ратна дешавања, брзину и оштрину прелаза са 
призора на призор, са „гро-плана“ на детаљ, са звука на звук, и друге одли-
ке Краковљевог романа, Петровић без помена отписује као неубедљив, иако 
свеж и упечатљив резултат младалачке егзалтације изузетношћу дешавања 
којима је сам писац присуствовао и као учесник и као сведок.20 Краковљеву 
усредсређеност на тренутак, метонимијско „сецирање“ тела које овај опи-
сима често спроводи, Петровић (1991: 134), који истиче управо слику човека 
сведеног на гамашне, приписује ауторевој потреби да експериментише са 
формом, независно од садржаја, што садржају, односно, теми не дозвољава 
да се развије: „тражење интересантности облика спречавало је садржину да 
се испуни свом својом сложеношћу“ (1991: 136). Решење за овакву парцијал-
ност Петровић је пронашао у повратку епској ширини и поступности при-
поведања, чиме се уводи мноштво дигресија различитог типа, ретардација 
у форми ретроспекције и интроспекције, паралени приповедни токови и 
развијени описи. За разлику од Кракова, који је у свом кратком роману 
захватио готово све ратне појаве – али у готово каталошкој форми, као да 
набраја врсте умирања или болничких, кафанских, уличних и других сцена 
карактеристичних за рат, брзо прелазећи с једног призора на следећи – дотле 
је Петровић тежио потпуном исцрпљивању једног момента рата, јединстве-
ног и карактеристичног само за један народ, сагледавању његових друштве-
но-политичких, етичких, антрополошких, психолошких и космичко-сим-
боличких компоненти и исцрпном, полиперспективном описивању варијан-
ти и фаза тог страдања.

Остали писци, као и сам Петровић, дају тек по коју краћу епизоду или, 
као Црњански, крајње субјективну скицу битке, јер су њихова интересовања 
мање него Краковљева усмерена на збивања и непосредну перцепцију оно-
га што се у јеку једне битке дешава, а више на телесна и духовна превирања 
и (социјално)психолошке реакције на доживљаје из битака, на саму чиње-

20 Петровић је готово једини аутор приказа Крила који не спомиње филмичност или филмоликост 
Краковљевог приповедачког експеримента, што је сада опште место сваке приче о овом роману. 
(Петровић П., 2006). То, наравно, не значи да утицај филма и филмских поступака обликовања 
простора и времена приповедања, односно, везивања појединачних призора нису, на микро или 
макроплану, на плану слике или композиције, присутна и код других романописаца и приповедача 
којима се Петровић бавио. Нарочито када описују битку или напад, Црњански и Васић користе 
кратке реченице (најчешће у наративном презенту), уз помоћ којих пажњу брзо пребацују са једног 
детаља на други, мењајући ракуср, тј. просторни угао опажања и приказивања, и ширину и оштрину 
видног поља, стварајући утисак о тачки гледишта која је на психолошком плану дезоријентисана, 
а на просторном – покретна. И сам Петровић у „Осам недеља“ користи поступке који су 
препознатљиво филмски, као када причу о Седлачеку уоквирује описом који звучи као текст из 
књиге снимања, и када у приказу неких дана, вешто баратајући поступком тзв. паралелене монтаже, 
одређене детаље и утиске – гласове жена, звук чекића, бол итд. – користи као средства прелаза из 
једног дела простора у други или из једног времена у друго. О наративним поступцима, укључујући 
и „филмске“, у Дану шестом, детаљније у: (Петровић П., 2013: 204-214).
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ницу рата, односно, када су Васић и, још више, Крлежа у питању, на анга-
жовану књижевно-уметничку анализу друштвено-политичких и идеолош-
ких околности тог рата и механизме демонстрирања моћи21. У Петровићевом 
роману, упркос његовим ставовима из есеја о рату у књижевности, нацио-
нална свест и национални контекст остају на маргини приче, чији је фокус 
антрополошки и психолошки, и која историју смешта у космички, геолош-
ко-биолошки контекст. Стравичан „пут кроз историју“ – силажење, заправо 
(Петровић, 1977: 275) – оивичен мртвим, деформисаним, распаднутим, де-
хуманизованим телима и екстремним временским приликама, води с оне 
стране историје, као цик-цак кретање од градова до „зида“ од праелемен-
тарног мора, мада у то „сиње море“ – на самом почетку, кроз судбину девој-
чице Мице, представљену као метафора самоубиства – Стеван не улази. С 
друге стране, као и Краков и Крлежа, Петровић пише из ратних времена, 
доживљаје и призоре не прелама, као Црњански и, у већини случајева, Васић, 
кроз призму поратних сазнања о распрснутости предратног друштвеног 
устројства и његових покретачких сила (Васић, 2004: 132-133), поратних 
стања и осећања, двоумица, односно, поратне ироније спрам питања о сми-
слу жртвовања и страдања у име слободе и нових поредака. Петровић не 
уводи перспективу „махните осетљивости“, нервозе, кључања мутних ми-
сли, пренадражености повратника из рата, оног нервозног лутања расуте 
пажње, о којој на самом почетку говори и приповедач Васићеве приповетке 
„У гостима“, док је Црњански уписује у саму структуру приповести. Петро-
вић гомила и градира слике искустава, чија ће кулминација бити таква 
хиперсензитивност: тело постаје својеврсна резонантна кутија па се „свака 
промена изван њих бележила у њима“ али појачана – звук жвакања одјекује 
као (апокалиптична) труба (Петровић, 1977: 391). Главна приповедна нит, 
она о Стевану Папа-Катићу, приказује процес – сложен и са мноштвом фаза, 
нијасни и прелаза из једног осећања/нагона у његову потпуну супротност 
– чији ефекти, сем закључног, ужаснутог „никада више браћа. Никада! 
Никада!“ (1977: 438) остају ван приповести. При том, Петровић избегава 
типичне хронотопе (Bahtin, 1989: 380-381) ратне прозе с краја прве и почет-

21 У „Осам недеља“ постоји само један фрагменат или кроки битке (1977: 130-131), после кога следи 
краћи приказ дешавања на фронту у стилу извештаја (1977: 131-132). Притом се ова епизода може 
читати и као својеврстан омаж Црњанском и његовим приповестима о ратовању. Дотичући се, 
наиме, Сеоба, уз неиспуњено обећање да ће о овом роману накнадно опширније писати, Петровић 
је у приказу ратова у којима су Срби учествовали као поданици аустроугарске Марије Терезије 
уочио утицај Црњанскових искустава из рата, у којем је писац лично учествовао, истичући 
бајроновски песимизам у масовним сценама: „У томе роману гомиле […] иду кроз блатишта, 
маглуштине и кише“, као што у „Осам недеља“ иду кроз снег, олују, блато и кишу на обали мора. 
„Вуку се по туђим земљама; гину не знајући зашто, не чекајући ништа, не љубећи никога.“ 
(Петровић, 1974: 206) Малодушност и дефетизам и код Петровића прате поворке људи које се вуку 
од хана до хана, од колибе до колибе, преко туђих планина. Међутим, у наведеној епизоди лабава 
веза између двају романа постаје јача, јер се надолазећа магла – чест, асоцијативно богат и 
вишезначан симбол, готово неизбежан пратилац дешавања у међуратним, нарочито 
експресионистичких приповестима – обавијајући војску и предео и дезоријентишући, изненада 
преображава управо у аустријску војску, чија је „застава“.
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ка друге деценије двадесетог века. Болница се, на пример, са различитим 
наративним функцијама и значењима јавља код све четворице писаца који-
ма се Петровић бави, али не и у његовом роману. Болничка соба као место 
сусрета и сучељавања различитих психолошких и идеолошких профила, 
као место које, поред тога, у непосредну близину доводи нескладне или 
супротстваљене погледе на свет, приморавајући их на дијалог (полемику, 
свађу) – што су максимално искористили Васић („Реконваленсценти“) и 
Крлежа („Барака пет бе“ и „Смрт Фрање Кадавера“) (Pantić, 1999: 234-241) 
– у Петровићевом роману се не јавља, између осталог и зато што су најдубљи 
и најбитнији доживљаји појединачних ликова мање-више комплементарни, 
али и у великој мери неизрециви; не могу се комуницирати, не тичу се 
објективних дешавања већ метафизичких спознаја и њихових разрада и 
одјека. У том смислу, Петровић следи образац Толстојевог романа са њего-
вим помним праћењем свих фаза у развоју мисли јунака који не остају на 
нивоу непосредних психо-физичких или физиолошких реакција и афеката, 
већ се на темељу ратом изазваних доживљаја развијају, мењају, колебају у 
својим мислима и осећањима; допуњујући га модерним – од Џојса и Звева 
преузетим (Петровић, 1974: 224-225) – техникама приказивања комплекс-
ности психолошких момената сачињених из многобројних, неуједињених 
сензација, асоцијација, утисака, сећања. Историјски пут преко Албаније, 
код Петровића је у функцији приказа развоја, односно преиспитивања пред-
става о развоју: крај детињства, у смислу краја невиности/наивности, та-
чније, излажење из детињства, јер се ово, доследно, представља као место 
(од којег је Стеван сада далеко (Петровић, 1977: 150), место иза врата где 
лежи Смеђи Петар на умору (1977: 189), лајтмотивски је елеменат Стевановог 
разумевања сопствене судбине. Притом се, уз помоћ овог и овако предста-
вљеног мотива, у приказ Стевановог пута уводи циркуларни образац: на 
самом крају, жамор људи око Стевановог измрцвареног, атрофираног тела 
звучи као „топот коња у детињству“, као да се Стеван вратио тамо где (и 
када) је већ познавао ужасну изолованост човека. Рат, дакле, више огољава 
(прималну) човекову природу него што је преображава. Мотиви као што су: 
прво присилно, а онда и намерно, одвајање (од породице и пријатеља), оса-
мљивање, пут(овање), перципирање окружења као скупа препрека и пома-
гача, развијање приповести кроз серију сусрета и растанака појачавају 
утисак о обреду иницијације, на којем се развојни роман или роман о саз-
ревању иначе заснива. 

РАТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Петровићу су, судећи по његовим оценама, најближа два аутора која је, 
као и њега самог, проблем књижевно-уметничког сведочења о рату посебно 
заокупљао у смислу да су се својим делима са ратном тематиком стално 
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изнова враћали и мењали их22. Као што је и Растко Петровић причу о мла-
дићу који се сам, све исцрпљенији и болеснији, пробија преко снегом завеја-
них планина Албаније крајем 1915. године, сусрећући друге људе у сличном 
стању, испричао у неколико верзија, испробавајући жанр поеме („Велики 
друг“), аутобиографског есеја („Општи подаци и живот песника“) и романа 
(„Осам недеља“), тако су и Крлежа и Црњански годинама, па и деценијама, 
радили на коначном уобличењу Хрватског бога Марса, односно Дневника о 
Чарнојевићу и, у мањој мери, збирке Приче о мушком (из које је Петровић 
издвојио провокативну, жучну, детронизујућу и циничну здравицу „Апоте-
оза“ или „Једну пијану чашу Банату“ у част Проке Натуралова и „нехе-
ројских“, позадинских места и објеката страдања), при чему је из других 
објављених и рукописних извора познато да су имали на уму и другачије 
жанровске могућности: Крлежа – историјски, а Црњански – епистоларни 
роман. Што се Петровића тиче, један од кључних момената је, можда, друга, 
недатирана, рукописна верзија поеме „Велики друг“, која је, и иначе, ком-
понована од мотива и слика, од којих ће Петровић многе поновити и у ро-
ману о преласку преко Албаније: грејање о туђе тело, коњи распорених 
трбуха, „грчевита Мисао“ из снега итд. За разлику од прве верзије, која је 
експлицитно комеморативна – посвећена (под)сећању на страдале другове 
– друга верзија је представљена као сасвим лична контемплација и приват-
ни чин сећања на језиво искуство, без посвете23. Док је сама поема у првом, 

22 У време када Петровић пише о Крлежи, Хрватски бог Марс још увек није коначно уобличен. Циклус 
који је Крлежа замислио као историјски роман о хрватским домобранима, мада га до нивоа романа 
никад није довео, чиниле су тада четири приче: „Три домобрана“, „Барака Пет Бе“, „Домобран 
Јамбрек“ и „Смрт Фрање Кадавера“. Међутим, и остале приче – „Битка код Бистрице Лесне“ и 
„Краљевска угарска домобранска новела“, као и драмска новела „Хрватска рапсодија“ – Петровићу 
су могле бити познате јер су већ, самостално, биле објављене у часописима (О генези Хрватског 
бога Марса у: (Vn., 2012) (Krleža, 1923). Алузија на самоубиство старице тиче се другог Крлежиног 
дела које Петровић коментарише, драме Галиција из 1922, која је, такође, требало да буде део 
Хрватског бога Марса. (Крлежа ју је почетком тридесетих година двадесетог века прерадио у 
драму У логору (Sen., 2012). Текст који се повремено објављује под називом Галиција, заправо је 
синтеза првобитне Галиције и драме У логору, коју је, наводно, „према Ауторевим назнакама“, 
формирао Мате Лончар (Крлежа, 1977: 595). Распон традиционалних и иновативних поступака 
приповедања/драматизовања које је Крлежа користио у овом низу дела, а која – попут „каменчића“ 
мозаика – теже да дају целовиту слику домобранског физичког и духовног живота за време Првог 
светског рата, коренспондира са множином приповедачких поступака које је сам Петровић увео 
у свој, из наратолошке перспективе, готово енциклопедијски роман.

 Што се Црњанског тиче, Петровић каже да је управо поново, после десет година, прочитао Дневник 
о Чарнојевићу. Заправо, он коментарише другу верзију, из 1930, мада не спомиње местимично 
драстичне измене које је Црњански извршио припремајући ово издање романа.

23 И Крлежа је свом књижевно-уметничком бављењу Првим светским ратом придао комеморативну 
функцију – представио га је као дискурзивну форму и праксу сећања на „четрдесеторицу невиних 
мученика“ – својих другова из војне школе (Krleža, 1923: 102). И Црњански то чини у „пијаној“ 
песми у прози „Апотеза“, док је у Дневнику о Чарнојевићу питање о адресату и функцији сећања/
приповедања учинио делом своје приповести, заједно са двоумљењем између приповедања које 
врши катарзу у интимном психичком простору и приповедања које се успоставља као меморијал 
у јавном простору колективног памћења. Посматрани као целина, разнородни текстови Петровића, 
Црњанског, Крлеже везани за искуства и доживљаје из Првог светског рата – што чисто књижевни, 
што секундарни, тј. есејистички, програмски, експликативни, односно хибридни, као коментари 
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коментари су у трећем лицу, при чему већина и не служи томе да разјасни 
садржину стиха или дела строфе, односно, и без тога „читљиву“ метафору, 
већ да језик поезије преведе на хладнији, једнозначнији језик прозе, супро-
тстављајући емоционално набијеним и променљивим ритмовима исказа и 
реторици напаћеног, ужаснутог, трауматизованог и сећањима опрхваног 
лирског субјекта, једноличан и сталожен ритам његовог коментатора. Пре-
лаз са првог на треће лице, уведен есејом „Општи подаци и живот песника“, 
којим је Растко сопствену судбину представио као егземпларну за читаву 
генерацију тада младих и нових песника, као парадигму искустава која су 
ту генерацију и њене провокативне и шокантне поетике формирали, и отклон 
од чисто субјективног доживљаја, у овој поеми значајани су због питања 
која се постављају у вези са коришћењем елемената интимног дневника у 
„Осам недеља“, чиме се Петровић надовезује на проблематику односа првог 
и трећег лица коју је Црњански Дневником о Чарнојевићу поставио24. Днев-
ник код ових аутора функционише и као форма надметања наративног, 
романескног и класичног историјског документа, тј. процедура документо-
вања и документације. Црњански је самим насловом сигнализирао парадокс 
идентитета: очекујемо да (интимни, лични) дневник буде нечији а не о неком 
(другом), тим пре што и статус тог о коме је дневник остаје, у свом односу 
према представљеном приповедачу, неодлучив25. У тексту романа, овај се 
парадокс манифестује како у моментима приповедачевог сасвим очитог 
поистовећивања са Далматинцем-суматраистом, тако и у моментима када 
кроз језичко-стилске обрте и/или тон приповедања у исказ, који је номинал-
но приповедачев, пробије глас тог упамћеног или сањаног или измишљеног 
Далматинца (Петковић, 1996: 131). И Петровић је, као и Црњански, користио 
елементе дневника, не нужно личног, тј. интимног, јер је датирање карак-

уз поему „Велики друг“ или уз песме Лирике Итаке – настајали и модификовани током подужег 
временског периода имплицирају модерну свест о привилегованости „питања ко се сећа, када, где 
и како“ (Winter, 2006: 3). 

24 Између „Осам недеља“ и Дневника о Чарнојевићу постоји, наравно, и читав низ других 
коренспонденција, због којих се Петровићев роман може читати и као реплика на први роман 
Црњанског. Главни ликови ових романа деле низ биографских момената – одсутног оца који опседа 
њихова сећања на туђе приче о њима; амбивалентан, едипалан однос према неконвенционалној 
мајци; пасивност због које у причама о њима доминира приказ перцептивних и емоционалних 
збивања, а не догађаја у јаком смислу те рече, због које се на неживу и ванљудску природу (нпр. 
шуме које играју активну улогу у оба романа) преносе кретања и поступци; нежност, болећивост 
и пренадраженост због којих су њихова ратна искуства обележена сличним доживљајем ширења 
граница сопства, тако да оно задире и, истовремено, као да бива „насељено“ како околним, тако 
и далеким, никада виђеним, замишљеним пределима и (пра)историјским ликовима и фигурама. 

25 Горана Раичевић (2010: 124-125) је показала да је називање Далматинца Чарнојевићем грешка, чији 
је узрок и у генези романа, у заостатку епистоларног обраћања адресату из верзије фрагмента 
романа објављене као „Сан“. Притом сматрамо не само да је Чарнојевић метафорично име 
приповедача као представника пречанских Срба и осуђености на сеобе, него да то може да важи 
и за његово „име“ на пародичној болничкој листи: као представник једне генерације (оних „ми“ у 
чије име често проговара), он је именом, иронично, приказан и као „камен“ (Петар) или камен-
темељац нове вере – суматраизма као религије – и, стога, као кључар хипотетичког, суматраистичког 
Раја.
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теристично и за дневник као журналистичку форму26. У роману се на пар 
места алудира на дневник који води Стеван, доминантни фокализатор зби-
вања и једини лик чији је унутрашњи живот представљен не само уз помоћ 
доживљеног говора него, спорадично, и тока свести. Међутим, одмах након 
Стеванове замисли: „хоћу да запишем“ (Петровић, 1977: 325) следи ратни 
дневник Далматинца Блажа Јуришића, с којим Стеван нема никаве непос-
редне везе, што сугерише заменљивост искустава, као да је оно што у рату 
мисли и осећа и на свом дијалекту изражава старији припрости рибар 
својеврстан транскрипт или превод онога што доживљава образован, прео-
сетљив младић из богате грађанске породице. С друге стране, курзивни 
одломци у првом лицу под називом „Стеванова ‛мисао у олуји’ када је до-
била свој смисао и свој облик“, које прекида кратак приказ исте олује у 
трећем лицу, представља модел Стевановог начина мишљења и изражавања 
који, између осталог, омогућава лоцирање зона јунаковог говора у говору 
приповедача (Bahtin, 1989: 79-80)27. Када, дакле, дугачку, лелујаву реченицу, 
испрекидану цитатима деформисаних речи и слогова, као да и кроз њу бесни 
олуја и, на крају, незавршену: „Обрћући само једно раме ветру […] немајући 
времена ни да се један тренутак добро ослоне на тле…“ (Петровић, 1977: 
139-140) упоредимо са реченицама којима се служи сам Стеван, у напорима 
да израз саобрази пределу (1977: 159-160), онда је јасно да се и у случају 
„Осам недеља“ може говорити о стилској двострукости гласа приповедача. 
Поред тога, то што је роман у трећем лицу није недвосмислено смештање 
Стевановог у оквире приповедања непредстављеног приповедача, ако узме-
мо у обзир познато место из романа Са силама немерљивим – Ирчево сећање 
на прелаз преко Албаније, на искуство које је било толико страховито и 
непојмљиво да је он о себи почео да мисли у трећем лицу (Петровић, 2005: 
58), за ово се страдање, дакле, везује губитак индивидуалног Ја и самоо-
туђење. У „Осам недеља“ је драма понирања у неличне, архетипске дубине 
сопственог бића и субјективног осећаја ширења у простору и времену, које 
је и умногостручавање сопства, једна од главних тема. Стога питање стату-
са и хијерахије приповедајућих лица/гласова у „Осам недеља“ остаје отво-
рено, као активан чинилац конституисања смисла исприповеданог, нарочи-
то с обзиром на тему односа ратних искустава и идентитета. 

С друге стране, парадокс идентитета приповедача у Дневнику о Чарноје-
вићу прати чињеница да се у првој (и последњој) верзији романа о њему 

26 Ратни дневник је, на пример, назив тадашњег званичног „Органа Врховне команде“, у којем су се, 
поред вести о ратним операцијама и њиховим исходима и извештаја са фронтова, повремено 
објављивала и писма, цртице и друга дела анонимних војника. Током периода о којем је у „Осам 
недеља“ реч, односно, до доласка Владе у Солун, лист није излазио. Вид. http://velikirat.nb.rs/items/
browse?collection=8. 

27 Под зоном јунаковог говора Бахтин подразумева делове приповедног текста у којима се испољава 
деловање гласа јунака, иако јунак директно не говори и у којима, упркос томе што припадају 
(представљеном или непредстављеном) приповедачу, препознајемо нечију експресивну структуру 
(Бахтин, 1989: 79-80), тј. расејавање јунаковог идиома по приповедачевом говору.
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говори као о успоменама – мемоарима – што компликује проблем односа 
времена приче и времена приповедања. Док жанр из наслова подразумева 
њихово поклапања или максималну близину, дотле овај други, из уводног 
дела текста, подразумева отклон од времена дешавања, темпоралну дистан-
цу која омогућава како заборав, извитоперавање чињеница и запамћених 
доживљаја, тако и преосмишљавање, другачије разумевање, преображавање 
доживљаја у искуство и сећање. „У мрачним ноћима, по малим кућицама и 
колибама, где се нађох на стражи са неколико момака, ја пишем много шта, 
чега се нерадо сећам“, каже приповедач Дневника о Чарнојевићу одмах по-
што је већ споменуо да се „лане“ вратио из рата (Црњански, 1996: 125), тако 
да се писање и сећање истовремено одвијају и за време и након рата. Уд-
вајање времена приповедања – ратна садашњост („пишем [док] око мене 
куља велика лудорија рата“ (1966: 137) и поратна садашњост нежељених, 
компулзивних сећања – у текст романа уводе већ спомињану конфузију, коју 
је Петровић истакао као значајан епохални симптом, а чију је генезу, чини 
се, и сам хтео да осветли28 – али накнадно. Тај временски размак њему је од 
превасходног значаја, јер омогућава и емоционално-психолошку дистанцу 
од проживљеног: то што су објавили дела зачета још за време трајања рата, 
на основу непосредних запажања и тадашњих осећања и довршена одмах 
након рата, то што нису допустили да се из утисака и осећања развију шире 
замисли и импликације, замерка је која се провлачи кроз Петровићеве тек-
стове о Црњанском, Крлежи и Кракову29. „Да је неким случајем Дневник о 
Чарнојевићу остао необјављен из њега би се вероватно развило снажно дело“ 
(Петровић, 1974: 204). Дистанца и сећање као поновно проживљавање, што 
неминовно повлачи за собом и извесно удвајање, потребни су да би се дошло 
до једног синтетичког одговора на питања која су у тренутку свог искрснућа 
била егзистенцијална: „Тога часа су то била питања од животног интереса, 
данас су остала као човеково љубопитство у категоријама духовних спеку-
лација“ (Петровић, 1930). Петровић уочава како се рат као психолошка 
траума понавља, провоцирајући и одложене и измештене реакције. Шта год 
и какви год да су непосредни ефекти рата на човека, свест о њима и реаго-
вање на њих долазе тек касније. Мада ће Драгиши Васићу имати шта да 
замери, он истиче значај управо тог Васићевог разумевања чињенице да рат 

28 Уп. темпоралну конфузију, превијање будућности, које при крају „Осам недеља“ манифестују 
мисли Стевана Папа-Катић, односно Јована: „Тражио је уназад по животу […] где се скрило то 
грозно, несрећно, чемерно и очајно […] Или је то сећање на оно што је тек имао да му донесе 
живот… и чиме је он већ сада обогаћен?“ (1977: 362); „осећао је ипак чудо што је био с тим човеком 
онда и што је са њиме сада, и као да су то два сусрета истодобно […] пошто их је одавно време 
напустило. […] Сада је тек ишао ономе што се онда догодило“ (1977: 436).

29 Познато је да је Дневник о Чарнојевићу настао на основу ратних дневничких белешки самог 
Црњанског (Раичевић, 2010: 11). Крлежа је свој циклус о домобранима „засновао“ 1916, па се 
фрагменти „Хрватске рапсодије“ појављују већ 1917, у Савременику (Вн., 2012; Krleža, 1923: 99). 
И Краков је на фронту водио дневник, чије је одломке објавио у листу Време, јула 1923. године 
(„Борба на Калин-камену: одломци из дневника седамнаестогодишњег добровољца“ (Петровић 
П., 2006: 515).
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као психолошки фактор делује накнадно, тек када се изнова проживљава, 
независно од непосредних узрока – као што га изнова, током свог путовања 
возом, проживљава и приповедач, по Петровићу (а и каснијим тумачима) 
најбоље Васићеве приповетке, „У гостима“. Приповедајући о томе како је 
рат морално и духовно разорио његовог пријатеља из младости, а са њим и 
његову породицу, приповедач као кришом, опаскама у загради и сличним 
успутним детаљима30, сигнализира трауматско језгро у сопственој психи, 
које ће после пијане ноћи експлодирати у чину прељубе (Васић, 2004: 169-
231). Додуше, када истиче значај ове приповетке, Петровић (1931) и не гово-
ри о њеном приповедачу, него о „јунаку“ Николи, и не уочава спрегу без-
душног тона епилога са дотадашњим током приповести31. Петровић не 
препознаје да је и у случају ретроактивног цинизма Васићевог приповедача 
реч о „гротескном ниподаштавању онога, што је немогуће сачувати“ а што 
је у случају Дневника о Чарнојевићу истакао као суштинско обележје рат-
ничког духа (1974: 202-203), те да и овај Васићев приповедач „драстичним 
подсмехом“ шиба тугу с којом је пре тога говорио о пропасти свог пријатеља 
и идеала, које је он у његовим очима некада оличавао. 

Васићев приказ друштвених ефеката рата, социјалне аномије, која се 
открива кроз имплицитна и експлицитна поређења предратног и поратног, 
Петровић је сасвим занемарио, па уз приповетку „У гостима“ издваја, као 
вредну и значајну, још само „доживљај“ (Васић, 2002: 133) „Авети у лову“ 
из 1916. – мрачну и песимистичну кратку причу у првом лицу, која кроз два 
примера из периода преласка преко Албаније, један ретроспективан тј. 
препричан кроз разговор а други непосредно приказан, са ужасом приказује 
дехуманизацију, животињску, сурову саможивост до које глад, изнемоглост 
и страх од смрти човека доводе, што ће се и у „Осам недеља“ у више ва-
ријантних призора пластично и брутално приказати.

Васић је, ипак, по Петровићу (1931), својом ратном прозом (или макар 
приповетком „У гостима“) поставио право, суштинско питање – питање о 
домену и опсегу утицаја рата. Ако је човек као појединац мешавина 
општељудских и посебних, индивидуалних карактеристика, да ли онда рат 
суштински утиче на оно што је у човеку општељудско, или само на оно што 
су његове личне особине, ставови и вредности; да ли рат мења и деформише 
човека као човека, чинећи га нечовечним или не-више-човеком, или утиче 
само на његову психу и индивидуалну свест. Разарање индивидуалности (и 

30 Уп. нпр. инсинуацију, која као да се приповедачу омакла, да је само једно пријатељево дете 
предратно (стр. 171); опаску у загради, поводом сукоба између посланика и студента, да су његовој 
нервози „баш годили“ такви сукоби (стр. 177). Детаљније о приповеци у: (Ломпар, 1996: 101-124).

31 Петровић је шокантни завршетак приповетке сматрао толико неуспелим да је приповетку скратио 
када ју је, ипак, приложио за антологију европске књижевности од 1920. до 1940, Срце Европе 
Клауса Мана и Хермана Кестена (Ломпар, 2004: 20-21). Иако је до тренутка када Петровић о њему 
пише овај приказ, Васић већ објавио сва своја књижевна дела, изузев збирке Пад са грађевине, 
Петровић нити спомиње Црвене магле, нити о приповеткама које разматра говори у контексту 
целине збирке Утуљена кандила, којој оне припадају.
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индивидуализма), парадоксално, јер се дешава у моменту који је и врхунац 
или егоистични „пароксизам“ истог, Васић је приказао на примеру јединке, 
а не масе и колективног јунака, као „немачки писци“. Сам Петровић бира 
својеврстан средњи пут, аналоган оном који је, по његовом тумачењу, довео 
до тога да Толстојев ратни роман досегне такав замах, каквом је и сам тежио: 
као Толстојев кнез Андреја, тако се и Стеван Папа-Катић „иако најосветље-
нији, налази у комешању најближег и даљег човечанства, чији сваки члан 
носи сличан проблем у себи.“ 

Петровићев серијал о рату у књижевности послужио је, са становишта 
генетичке критике, као документ о једном аспекту књижевно-уметничког 
контекста, унутар кога се формирала поетика романа „Осам недеља“. Уз 
жанровски и отклон од наративних, стилистичких и идеолошких компонен-
ти тих дела које је у чланцима критиковао, Петровић је, пишући о њима, 
заправо, трагао за нереализованим могућностима, недовршеним нитима и 
празним местима у скупу представа о Првом светском рату у српској књи-
жевности.  
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ОД ХАБИТУАЛНОГ КА РИЗОМСКОМ ИДЕНТИТЕТУ: 
ЕТОС ДВА КЊИЖЕВНА ЛИКА У ДРУГОЈ КЊИЗИ СЕОБА 

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ2

This Work analyzes the evolutionary trajectories of Tryphon and Djurdje Isakovič, literary 
heroes of The Second Book of Migration of Milos Crnjanski. It follows their socius in the 
country, and abroad; it analyzes the transgression from the fate to forced fate and the moment 
of transgression from forced into a choice-fate. The problem of the eclipse of habitual ethos 
and decomposing it into the maelstrom of war and migrations is focused on; the adaptivity of 
hero through the prism of social and historical context from which they originated is monitored, 
in relation to the new, in which they found themselves. It analyzes the painful disappearance 
of authentic maternal-feminine tenderness of male as well asimpotence of women to follow 
the identity of the man-warrior-architect-builder who shows abroad a turn off from functional 
sexuality to extrasexual aims. Infinite extension of socius of literary figures of Crnjanski 
refers to the concept of a new, multicultural, variable and non-hierarchical – rizhomatic identity 
of modern man.

Key words: habitual ethos, rhizomatic identity, literary hero, male and female principle, 
the fate 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Тема Друге књиге Сеоба Милоша Црњанског је организовано исељавање 
Срба у Руско царство, односно данашње украјинске просторе, које је усле-
дило као последица незадовољства Срба због укидања Поморишке и По-
тишке војне крајине (1741). Етничко раслојавање Срба отпочело је одмах по 
усељавању и било је углавном завршено до почетка 19. века (Костић, 1923; 
Јovićević, 2004). Срби су штитили јужне пределе Русије, које су угрожавали 
османски Турци и кримски Татари и поставили темељ за развој овог дела 
Малорусије. После нешто више од једне деценије, године 1764, администра-
тивно су укинуте „Нова Србија“ и „Славјеносербија“ (Јovićević, 2004: 212), 
а разводњавање и губљење етничког идентитета Срба почиње спонтано, као 

1 dusica.zena.sumatra@gmail.com
2 Овај рад је рађен у оквиру магистарских студија Српске књижевности и језика на Филолошком 

факултету у Београду, под менторством проф. др Јована Делића, а у оквиру четврте целине студије 
Мушки и женски принцип у прози Милоша Црњанског.
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процес тихе асимилације (ту област почињу насељавати Руси и Малоруси, 
у црквама служе руски свештеници, а омладину у школама васпитавају 
руски учитељи). Процесу етничке хомогенизације доприноси и креолизација 
– живот у мешовитим браковима, али и начин живота српских официра у 
просторима Јужне Русије који почињу имитирати раскошан живот руских 
официра, тако да се већ прва генерација потомака осећала Русима и забора-
вљала своје обичаје, језик и порекло (Костић, 1923: 130). 

Ове научне чињенице о губљењу националног идентитета Срба у Руском 
царству литерарно је уобличио Милош Црњански у великој меланхоличној 
поетско-историјској епској саги каква је Друга књига Сеоба, коју је почео да 
пише у емиграцији, 1949, да би се пред читаоцима појавила 1962. године, чак 
три деценије после Сеоба. Овај роман изузетне мисаоне димензије (Мило-
шевић, 1988), али и роман који доводи у питање могућност историјског саз-
нања (Lompar, 1995) поставио је, између осталог и питање да ли је жена крајње 
исходиште егзистенције (Kordić, 2010), односно, може ли да издржи телесно 
и духовно сапутништво са мушким. Мисао о неостварљивости људских жеља 
и нада (Деретић, 2007) Црњански прати причом о покушају Вукових пото-
мака, браће Павла, Петра, Ђурђа и Трифуна да се укорене у великој право-
славној култури, што им је остало као залог снова Вука Исаковича. 

Дакле, наш рад је центриран око епског субјекта, идентитета, разлике и 
другости. Јер сељење, лутање, миграција, детериторијализација, бескрајна 
протежност социјуса и преображај менталитета у опусу Црњанског призи-
ва, када је реч о теоријској потки истраживања, фамилијарно несвесно „које 
складишти потребне захтеве предака“ (Sondi, 2001: 64). Приповедни дискурс 
Црњанског био је погодан за учитавање оног што Сонди зове природном и 
слободно изабраном судбином, при чему принудна судбина представља 
динамичне несвесне „захтеве предака“ које „памти“ етичко и хабитуално 
(завичајно) биће и које јунаке утврђује на тачно одређеном месту животне 
позорнице, а само јак его успева да покрене принудну судбину ка слободно 
изабраној, тј. его-судбини или избор-судбини, како је дефинише Леополд 
Сонди. Русија је принудна судбина за развојачене Исаковиче који су у не-
прекидном напону змеђу ратничко-витешког хабитуалног наслеђа предака, 
сопствене афективно-нагонске природе, социјалне и менталне судбине и 
жеље да пронађу ново еденско место башларовске прозирности и лакоће. 
Само неки од љих успевају да досегну онај степен зрелости који допушта 
да се синтетишу супротстављене крајности у љубави, пријатељству, профе-
сији и свеукупном начину живота. Хабитуални етос притиснут новонаста-
лим социо-економским и сталешким чиниоцима води јунаке Црњанског 
кроз избор љубавних и брачних партнера, пријатеља, идеала, професије, до 
једног космогона који се центрира око великог суматраистичког симбола 
– бескрајног плавог круга и звезде у њему. 

Теоријски оквир истраживања назначен је филозофским погледима песни-
ка и филозофа са Мартиника Едуарда Глисана (Eduard Glissant), који у својој 
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књизи Поетика веза (La poetique d la relation) говори о потреби да се савре-
мени свет разуме као свет „веза“ или „односа“. Вишеструко улажење и из-
лажење из људских релација, без хијерархијских тачака, доводи до спајања 
далеких делова историје и културе, у којој се сваки идентитет даље шири у 
релацији са Другим. Једноставној, али суштинској, концепцији индивиду-
алног идентитета или апсолутног колектива, он супротставља концепцију 
ризомског идентитета, који би у идеалном случају био отворен, променљив 
и нехијерархијски, „корен који се протеже ка другим коренима“, али и 
„клупко, просторна мрежа, мноштво тачака у међусобним релацијама“; појам 
ризома одговара постмодерни као култури после историје, у којој је „све 
историјске и географске тачке могуће повезати и архивирати“ (Šuvaković, 
2011: 628), тако да се све може довести у везу са било чим другим. Глисан 
заступа идеју да је од тренутка првих путовања колониста свет постао гло-
балан: човек је тада стекао свест о свету као свету, а не само о свом директ-
ном окружењу и локалним облицима живота. То је човеку донело свест о 
Другом и зато Глисан тврди да је свет данас пун мешавина и да се више 
никада не може вратити у стање „чистог“ порекла или традиције, ако су они 
икада и постојали. Црњански је идентично говорио 1972. године: „биће мало 
чудно што кажем, долази један нови свет у коме национализам неће и не 
може играти ту улогу више... Све се креће, иду путеви...“ (Црњански, 1999: 
692). Tакође, француски филозоф Жил Делез и француски психоаналитичар 
Феликс Гатари у својој Расправи о номадологији говоре о томе да је путања 
увек између две тачке, при чему ово између-две има сву конзистенцију, ау-
тономију и правац; само спајање места и апсолутног се „не остварује се у 
једној центрираној, оријентисаној глобализацији и универзализацији, него 
у бесконачној секцесији локалних операција“ (Gillez Deleuze & Felix Guattari, 
1980: 471-478). У том смислу можемо говорити полиморфији и кохерентно-
сти релационе естетике Милоша Црњанског где се, кроз хуманистичку 
перспективу разлике даје истанчано размишљање о Другом. Али путовање 
код Црњанског говори и да све тече: овде је тамо и тамо је овде, кроз фан-
тазију и имагинацију, као невербалне феномене. Ново сазнање о свету изван 
завичаја има тежину открића завичаја. Јединство и једнодушје одвија се код 
Црњанског паралелно на више нивоа и више места истовремено: завичај је 
место судбине, а рат и туђина су места принудне судбине. 

Анализа се ослања и на појмовно двојство начела поретка природе у 
кинеској филозофији где је јин – женски, интуитивни и пасивни, а јанг – 
мушки, логосни активни и отворени принцип (Sonato, 2007; Cooper, 1986); 
на Јунгов појмовни пар анимус и анима, при чему појам аниме или „слике 
душе“ везујемо за скривене женске особености у мушкарцу, а појам аниму-
са за мушки део психе у жени (Јakobi, 2000); у раду указујемо и на мушко-
женску сексодипарентну особеност: „принцип примања и принцип проди-
рања, материјални и духовни принцип“ (From, 2013: 46). Мушко тумачимо 
превасходно као антрополошко, људско начело, а женско као природно, 
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космичко начело, у покушају да досегне андрогину целовитост пола 
(Берђајев, 2001). За означавање типа љубави међу протагонистима у анали-
зи користимо пет античких нијанси – filia, storge, eros, erot, agape3: филиа 
(пријатељство, наклоност); сторге (слагање, наклоност); ерос (телесна, пол-
на љубав), ерот (виши, одуховљени облик еросне љубави) и агапе (наклоност, 
самилост, брига, обожење).

2. БРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂА И АНЕ ИСАКОВИЧ: ИЗМЕЂУ ПРИ-
НУДНЕ И ИЗБОР-СУДБИНЕ

  Брачна заједница најмлађег Исаковича Ђурђа и сенаторске кћери Ја-
кова Богдановича, Ане Богданович, као и брачна заједница најстаријег Пав-
ловог братанца Трифуна и његове жене Кумрије личе, у тренутку почетка 
приче о исељењу Исаковича у Русију, на стабилне, хомогене, еуритмичне 
брачне заједнице у којима мушки принцип војника-ратника-оца и женски 
принцип жене-мајке-роткиње, земаљске и видљиве жене, покушавају да се 
задрже у равни дурабилне везе. Тај склад постоји само док се чува хабитуал-
ни етос; већ при покрету у туђину кад се нађу на потезу Токај Кијев Миргород, 
почиње ризомско повезивање по хоризонтали, а обе ове брачне заједнице крећу 
ретроградним ходом, а њихове драматичне егзистенцијално-еволутивне 
путање спуштају се, лучно, до крајњих тачака бесмисла када се већ укотве у 
хладној Русији. А три поменута града постају три станице нестајања. 

Ана је друга сенаторска кћерка удата за Исаковича, а Ђурђе је најмлађи, 
„славна јуначина и леп као Циганче“. Како тачно наводи приповедач, постоје 
три фазе Ђурђевог пута које се поклапају са његовом етичко-духовном 
путањом: прва је од Новог Сада до Кијева – пут који пролази за братом 
Павлом, „имена Исаковича ради“ (640); друга фаза је од Кијева до Мирго-
рода – јер је „његов национ тамо насељаван“ (640), а од Миргорода „Јурат 
Исакович имао је само једну мисао: ђенералску ленту!“ (640). Ту ленту неће 
дочекати, већ само секундмајорство и огромне поседе земље на Донецу, где 
се „нагло богатио“ (711) и где ће и остати без ноге, инвалид у туђини. Тако 
ће време потпуне људске и брачне среће остати заувек део хабитуалног 
сећања, а времену росијском припашће недовршеност у туђини. 

Ако анализирамо Ђурђев, а самим тим и Анин животни пут, видећемо 
да су Цер и Црна Бара, као географско место рођења, простор судбине, који 
им рођењем припада; то је место детињства и младости, место стасавања 
за животне улоге девојке, жене и мајке, супруга, оца и ратника и за све Ис-
аковиче, то је топоним породичне среће. Ако је его покретач избора у жи-
воту, и ако је его Павла Исаковича тај који покреће браћу на селидбу, онда 
то значи да се у тренутку покрета и Ђурђе помера из простора тада прину-
дне судбине (која хоће да их окамени у пехоти, при чему је увреда развоја-

3 Даље у тексту, писаћемо их транскрибовано: филиа, сторге, ерос, ерот, агапе. 
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чења детектована и као колективна и као индивидуална срамота) и, снажно 
надахнут, под новим околностима улази у ново егзистенцијално-географско 
поље – поље слободне судбине. Овом трансгресијом из судбине у принудну 
судбину и из принудне у его-судбину, неминовно, долази до раскорака из-
међу писаних и неписаних правила живота, па се јављају нове трансгресије 
у етосу бића, а и саме љубави у бићу човека. Топос туђине премрежују силе 
које Исаковичи дефинишу као „мађије“, силе зла и мрака, које помрачују 
завичајно-национални етос, а код Ђурђа се устремљују ка пољу каријере, 
која сенчи брачни однос, те тако, како можемо запазити, Ђурђев успон у 
каријери синхрон је паду у љубави. 

Изласком из Павлове ауре покрета, Ђурђе проширује его до оних нивоа 
где се препознаје агресија, бес, љутња и неко архе-зло (док командује пред 
Костјурином), жудња да-се-има (добија огромне поседе на коришћење), 
аутизам (однос према Петровом губитку), а губи се потреба за везивањем и 
примањем нежности (спавао је на својој жени, „на мајорши“, а жена га је 
морала сваљивати са себе, плашећи се да „дете не пригуши“ (35)4; љуљушкао 
је децу ноћу, носио их као да су „медведчићи“ и дизао их, као „што се дижу 
јагањци, главачке“ (35) и савијао се око жениних ногу. Човек који се тукао 
„где год је стигао“ (36), не спава више склупчан око Аниних ногу, не мази 
новорођену кћеркицу, а за своје брачне размирице оптужује ташту Агрипи-
ну. Од тог тренутка и Ана постаје „свадљива и дурљива“, разочарана и уп-
лашена. Ако је Ана удата у седамнаестој, што је крај тзв. другог пубертета, 
а поклапа се са удајом и других јунакиња Црњанскове прозе – Евдокије 
Божич (Друга књига Сеоба), Лоле Монтез (Кап шпанске крви), Нађе Рјепнин 
(Роман о Лондону) – онда је она веома брзо, као и друге жене тог времена са 
сличном судбином, прошла и кроз примарни (менструација, трудноћа, по-
рођај и дојење) и кроз функционални развој (првенствено кроз рани инстинкт 
материнства), брже постала жена него неке друге и зауставивила се у пери-
оду хипоеволуције улажући, како би рекао Марањон „већи део еволутивне 
енергије у материнску функцију“ (Lo Duca, 1973: 564). 

 Дакле, пратећи волутивни лук брачне заједнице Ане и Ђурђа Исаковича 
ми закључујемо да он има полазну тачку у завичају, где је филија-ерос-ерот 
љубав; из те тачке требало би да се полако извија, и, у новом, сређеном 
животу у братској православној земљи, усмерава пут обожења, или агапе-
љубави. Уместо тога, тај лук лабави, љубав се креће ретроградним ходом, 
метаморфозирајући у еуритмичну, еквилибристичну и дурабилну, да би у 
туђини прешла у кафкијанску и дегресивну везу. Ако је субверзивни моме-
нат у браку Ђурђа и Ане онај са Дундом Бирчански и Ђурђевом крилу, онда 
је све што следи после тог лома једна анархична последица која подиже 
наслаге Ђурђевог индивидуалног несвесног према ташти, што опет пробле-
матизује однос према жени, јер се обе једначе и котирају према позицији 

4 Сви наводи дају се према следећем издању: Miloš Crnjanski. Druga knjiga Seoba. Beograd, FENIX 
LIBRIS, 2009. У загради поред цитата наводи се број странице на којој се цитат налази. 



354 Душица Филиповић

коју држе у својим браковима. Ако је таст „Јаша, шмокља“, а ташта „бабац“ 
што „још рађа децу и смањује његов тал у Анином миразу“ (63), то значи да 
госпожа Агрипина која „води“ у браку са сенатором Богдановичем прети, у 
Ђурђевом разумевању, да подигне Ану која би идентично могла да води 
Ђурђа, тако да и он потом постане „шмокља“. Ђурђе одбија да постане 
„жена“, јер би то значило да је Татарка-Ана, која носи архе-моћ вође, пре 
тога, постала „муж“. То не допушта ни наслеђени морални контекст из којег 
је Ђурђе потекао, нити нови, у којем се затекао. Под силом сеобе и опо-
мињућих снова, Ђурђе мора адаптивно да чува своје целовито мушко. Ђурђе 
тражи фамилију тамо „где су јолдаши и весело друштво“ (596) и почиње да 
живи за „војено“, а не за „женино“ (633), натурализујући се и свикавајући се 
на шевичевство, колико и Трифун на вишњичевство. Ђурђе свом презимену 
додаје „Зеремски“ што је само наставак трансгресија у целокупном етосу 
његовог бића, а инцидент са Дундом Бирчански у подруму Вишњевског 
само сигнал Ђурђеве промене у браку. Дакле, Ђурђе улази у релације без 
хијерархијских тачака, шири свој идентитет у релацији са Другим и ин-
тегрише хабитуално у друштвено прихватљиво битисање. Суштински, 
Ђурђе се прилагођава, али нестају његове духовно-хумане потребе. Ви-
тештво је замењено каријеризмом, грамзивошћу и користољубљем, привр-
женост фамилији, чији су синоними некада били јединство и јединственост, 
једнодушност и целовитост, приврженошћу Шевичевим јолдашима, а при-
врженост Ани некој асексуалној пошалици са сваком „снашом“: „Седох, 
серце, на клупицу, узех перо у ручицу...“ (638). Нестаје без трага онај фини 
супстрат мајчинско-женствене нежности којом је некад скоро инфантилно 
љубио Ану, говорећи да је имао „цара Давида, за проводаџију“ (36), и „жи-
вео, увек, за фамилију, у фамилији“ (433). У туђини бледи његов пра-женски 
лик, а сва енергија се постепено усмерава ка вансексуалним циљевима. Док 
се Ђурђе успиње, Ана све више њихов живот дефинише као етичку бесмис-
лицу. После претрпљеног искуства поседовања, она само делимично бива 
усредсређена и сведена на искуство гениталног прихватања и материнског 
инстикта. Целокупна њена морална личност ипак није искључиво груписа-
на око тражења мушке заштите и материнских радости, већ и око нечег 
крајње „љубавног“ и „ванредног“ што треба да има залог вечности. Тако се 
постепено губе етичко-хумани аспекти једног брака у фамилији Исаковича, 
а прогресија нехуманих животних постулата тек Ђурђевим обогаљењем, 
као природном закономерношћу, бива осујећена и, можда, заустављена.

3. У ВЕЛИКОМ ЛАНЦУ ЕРОСА: ТРИФУНОВО ПОВИШЊЕВЧЕЊЕ И 
ПРОМИСКУИТЕТНИ РИТАМ КУМРИЈЕ ИСАКОВИЧ

Брачни живот двају супружника Црњански прати у тренутку када прати 
и остале Исаковиче који започињу велику сеобу у Русију. Дводеценијска 
супружничка разлика тек у том тренутку, у напору и турбуленцијама које 
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изазива селидба, почиње да бива само једна од препрека на путу до Русије. 
Трифун Исакович је „најстарији по годинама и најсиромашнији“, отац шесто-
ро деце, човек „уморан од живота и несреће“ (20), као и свако ко ратује од 
своје седамнаесте године „ретко весео“, али онај који је „сваку несрећу 
сносио неком чудноватом, безбрижном меланхолијом“ (61); пред селидбу у 
Русију претворио се „у човека оседелог, огорченог“ (62). У Трифуну се сти-
чу и муке живљења, и муке ратовања, и муке сеобе и муке порока, али и 
муке брижног очинства, помешане са жудњом за „одселенијем“ која је залог 
Вукових снова. Њeгову судбину пратимо од тренутка када Трифуна жена 
више не слуша, кад га опомиње да је неугледан, када губи на картама, зао-
стаје у војној каријери, сиромаши, осиромашујући тако и своју породицу, 
једном речи – кад се уморио од живота. 

Дакле, повод брачних размирица, напуштања мужа и одвођења деце, у 
једном браку „који је са натегом почео“, а претворио се брзо у „махниту 
љубав“ (69) између једне младе и лепе жене и једног човека који је био „сна-
жан као бор“, јесте померање из места станишта, али и емотивна криза која 
долази Трифуновим замором од живота које носе бојеви и године и Кумрији-
ном засићеношћу рађањем и примарном улогом жене у браку. Суштина 
проблема у браку Кумрије и Трифуна огледа се у дијаметрално супротним 
ставовима супружника у односу на брак и полну репродукцију. Високо 
естетизовано Црњански нијансира те разлике. 

Трифун Исакович је велики ланац ероса. Карактеришу га сви доминатнт-
ни нагони – сексуални, агресивни, нагон са самоодржањем и воља за 
смислом, доминатна дионизијска стратегија (ка ужитку), али и покидана 
аполонијска стратегија (ка лепом, у Ђинђи, преко које може дотаћи оно 
недодириво у себи). И његова жена Кумрија, рођена као јединица јорганџије, 
дакле, занатлијска кћи, снажна и јака, метафора је егзотерног, оспољеног, 
еротског, окренута индивидуалном; она ће бити замењена Ђинђом Зекови-
ча, удовицом, која је „сеља, сељанка“, антејска жена и метафора судбинског, 
али и езотерног, тајног и личног. Уморном ратнику Трифуну треба мир, 
тишина и разумевање, жена дијаметрално супротна Кумрији: нежна, жен-
ствена, танана, покорна; Трифунов покрет ка Ђинђи је покрет ка успоста-
вљању владавине Целине. Ђинђа је од Трифуна препозната не као матрона, 
која треба да рађа, већ као хетера, као спиритуална жена. Трифун разуме 
пролазност лепоте, љубави, људске среће, смену која наступа. Он воли, он 
зна да је његов и Ђинђин сусрет судбински; да је љубав са Кумријом дегре-
сивна, опадајућа, прошла; да је Кумрију у потпуности десакрализовао – 
„шталара“, „загуш“, „ћерка занатлијска“, „узана“, „намћор“, „не уме да ра-
шири крила“ (312); Ђинђа је дивинизована – са њом „дише“, она је срећа, 
песма (312); у Ђинђи је нека закономерност која Трифуну треба; она је из 
народа, проста, али непосредна, њен етос је јасан, а живот који с њом сагле-
дава Трифун могао би бити еуритмичан; живот са Кумријом, сред буљука 
деце, види као кафкијански, кошмаран. Ђинђом Зековича Трифун разреша-



356 Душица Филиповић

ва латентну жудњу за нечим „ванредним“, а од тренутка њеног самоубист-
ва Трифун напушта завичајни етос и сраста са Вишњевсковом филозофијом 
живота „у се, на се и пода се“ (617), утапа се у велико „море росијско“, постаје 
„пуст, неморалан“ (618). Црњански ће рећи да се „прикључио Вишњевском“ 
(616), „прочуо и срамотио је фамилију“, „тражио само младо“, „омилио 
Костјурину“ те „почео да тече, сјајну, војену каријеру“ (617). 

Кумрија потире матрону у себи (деца су јој на терету, страна и туђа „као 
да су крива што су жива“ (73); за жене оваквог духовног профила, рађање 
деце је биолошко ропство; Кумрија презире свој фертилитет, а Ђинђа гори 
од жудње да буде оплођена; Кумрија има вишак јанга, Ђинђа је потпуна јин 
жена, хетера. Црњански прецизно портретише Кумрију, при чему отвара 
проблем сексуалности и материнства, дајући слику жене која рађање дожи-
вљава као атак на сексуалност, али и на сам животни ужитак. Кумрија жели 
да изађе из себе, да се изложи погледу, поравна са јетрвама, измери своје 
моћи са другим, млађим мушкарцима; она тражи сцену, она је егзибицио-
ниста, она жуди моћ-да-се-има која је акумулација беса на живот и рађање. 
Она оврховљујује принцип не-жене, чије фамилијарно несвесно дуго и ла-
тентно, али континуирано делује на опасан и претећи начин пред институ-
цијом породице и материнског. Кумрија – ајдучка сила, агресивни анимус, 
начиње нежну и заморену ратничку аниму. Када њена сила „мушког“ почне 
да се напиње да уђе у Трифунов простор карактера за који смо рекли да је 
генитални, плодни, а одбија да се више с њим дели, онда започиње одбијање 
истоветности. И Кумрију и Tрифуна гони истоветна жудња за спајањем са 
својом половином (Platon, 1964) у којој би се стекле и врлина и лепота. Ис-
кључујући свој фертилитет, своју способност fertilne femine и пејоративно 
квалификујући Трифуна као „ајгира“, дакле, коња, Кумрија руши остатке 
хабитуалне етичке вертикале чији је темељ била управо њена персона ро-
диље. Она се полако преобраћа у fluktualnu feminu, несталну и променљиву 
жену која више никада неће бити хетера, нити матрона већ само палака. Зато 
Трифун тражи лако, танано, скромно и послушно женско. А то је Ђинђа. 
Кумрија свесно бира пре да буде „шталара“ [...] у човека млада“, него што ће 
„служити за кобилу матором Трифуну“ (331); Кумрија хајдучки напада 
мушке системе (Трифунов, Павлов, младе мушкарце); као и Дафина, као и 
Евдокија, она не може да се суочи са оним што Камила Паља зове „амбисом 
времена и трудноће“ (Paglia, 2002: 10). Кад престану трудноће, за њу почињу 
трагања. Интуитивно, Кумрија жели да се отме стању „вечноженског“ и да 
закорачи у свет мушког. Затварањем циклуса рађања, Кумрија из доминант-
ног фертилног циклуса искорачује у егоцентрични циклус, јер јој је пресела 
одвратна бесконачност размножавања са Трифуном, враћа се под окриље 
оца, напушта и њега и предаје се тражењу нових објеката љубави (Вулин, 
Новакович). Дакле, Кумрија није имала снагу да преброди естетички дисба-
ланс ратника (који се заморио и запустио) нити мужа-вођу-у-непознато, нити 
је имала снаге да се даље у љубави са њим дели. 
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Трифун ствара према моделу неповерења (Кумрија) и моделу поверења 
и покорности (Ђинђа) нови однос према љубави из ког се, чини нам се, крије 
скривени нагон за везивањем. Иако се Трифун усред селидбеног вихора 
нашао потпуно етички цивилизован и духовно хуманизован према моделу 
своје „Сервије“, он се ипак у новом таласу огорчености након Ђинђиног 
самоубиства удаљава од етичко-хуманих постулата и прилагођава новим 
жудњама (за моћи, за тело-женом). Он мора да прихвати оно што се зове 
принудна судбина, да остане сам, обежењен и обезочен, али да потом учини 
избор, који није и Ђинђин избор, него принудна судбина. Ђинђа бира смрт 
која је его-судбина, а Tрифун потом бира једино што му преостаје: диони-
зијски поклич за животом (Дунда Бирчански, безимена жена под шатором, 
млада Рускиња коју треба да жени). Кумрија наставља да „тече“ свој про-
мискуитетни ритам који више никада не може сустићи измичућу тачку 
ерота; Трифун, који „тече“ сјајну „војену каријеру“, остаје под жигом ани-
малног ритма повишњевчености, верујући да се инкарнира кроз младо тело 
жене коју ће испунити својом плоти, обезбедивши јој тако име вечности. 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Идући трагом хабитуалног етоса јунака Црњанског и искорачења из истог 
под силом селидбеног и ратног, али и трагом ризомског уланчавања при чему 
се носталгична емоционална конекција и филокалија троше у ентропијском 
осипању хабитуалног етоса, а остаје још једино сачуван догађај лепог (као 
звонак смех, као мирис багрема), долазимо до закључка да човек Милоша 
Црњанског ретко или никада не долази до себе кроз Другог. Исаковичи у 
Другој књизи Сеоба најављују нарушавање директне људске комуникације, 
указујући да је она у својој бити отуђена, посредна, површински и површно 
ризомски разграната, али без истинског чворног места какво је постојало 
тамо где је био дом. Анализа је показала да се проблем жене и женскости, 
али и проблем мушког и мушкости не разрешава, већ умногостручује у 
свету у коме и жена и мушкарац идентификују себе различитим мрежама 
идентитета (класе, рода, нације, генерације, професије и животног доба). 
Физичким изласком из завичаја Црњанскови јунаци нису више трагови исте 
врсте. Они прелазе из патријархално-мушког концепта у хибридне кон-
цепције Другости, али тешко и болно излазе из духовног обзорја детињства, 
момамаштва или девојаштва које отвара паралелни свет носталгије и мелан-
холије. У том смислу носталгија се у делу Црњанскога јавља као афект туге 
за родном земљом и она их враћа у прошлост где су били ближи природи, 
јер је та прошлост садашњост каква је проживљена у њиховом сећању. Кре-
нути и отићи или стати и остати је Црњансково бити или не бити. 

За јунаке Црњанског, чини се, постоје само два пута: понирање или у 
носталгију и меланхолију која је конгруентна неактивизму и пасивности (а 
то је јин квалитет) или преименовање етичког завичајног кодекса у модерно, 



358 Душица Филиповић

пријемчиво и друштвено-прихватљиво битисање (што је логосан, јанг  ква-
литет). Чак и кад покушају да пониште своје завичајно, да се стопе, претопе 
и прошире у релацији са Другим, они губе све оно што је требало да их води 
ка усавршавању у срећи и доброти. Јунаци Друге књиге Сеоба, тог великог 
српског романа очајања, остају расути у бескрајном Руском царству, у „зе-
маљском“ еросу који више не учествује у грађењу оног дубљег, сложенијег 
„небеског“ ероса. Остају у сивој гами из које, развојачени и раслабљени, 
покушавају да догледају свеприсутно плаветнило снова Вука Исаковича. 
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СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИСИ НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА – 
НАШ СУСРЕТ СА ФРАНЦУСКОМ КЊИЖЕВНОШЋУ И 

КУЛТУРОМ

Serbian Literary magazines at the beging of the twentieth century – our meeting with 
French literature and culture

This work discusses the reception of the literature and culture in the literary newspaper 
in the Serbian language area from the beginning of the twentieth century to 1914. The presence 
of French literature and culture was presented in Letopis Matice srpske, Serbian Literary 
Gazette, Brankovo kolo, Bosanska vila that paid special attention to the popularization of 
French culture and literature in Serbia, whose editors at that time were Bogdan Popović and 
Jovan Skerlić, great Francophiles, the ambassadors of French culture and literature in Serbia. 
This work will attempt to answer the literary-cultural issue of our relationship towards french 
literature and culture, which at that time represented a model for the development of the 
Serbian literature.

Kea words: French literature and culture, Serbian literary magazines, readership, literary 
and cultural relations of the French and Serbian.

УВОД

Почетком XX века југословенска идеја била је стожер спољно-политич-
ке оријентације Краљевине Србије. У таквим историјским и политичким 
околностима Србија је морала да тежи развоју културне свести, ограђивању 
од аустро-угарског утицаја и приближавању нацијама и државама у којима 
је модеран тип европске цивилизације био развијенији, изразитији, на вишем 
нивоу него у Аустро-Угарској, а то су у првом реду биле Француска и Енг-
леска. Повратак првих француских ђака у Србију још у XIX веку значио је 
долазак новог нараштаја који је донео Игоове демократске идеје и његове 
осуде насиља и властодржаца. Према речима Михаила Павловића (1996), за 
француско-српске везе у XX веку пре би се могло рећи да су се у позитивном 
смислу мењале „више квантитативно него квалитативно, јер су као и раније 
постојале све врсте узајамности, само су се оне продубљивале, проширива-
ле, интензивирале у свим областима“ (стр. 85).

1 biljaaristic@gmail.com
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Књижевни часописи на почетку XX века представљали су центар нашег 
стваралаштва: књижевног, уметничког и научног. Преко њих се наша чита-
лачка публика упознавала са страним књижевностима. Преводиоци и кри-
тичари окупљени око часописа дали су вредан допринос осветљавању 
појединих француских писаца и књижевних трендова у француској књи-
жевности. 

Социокултурни и политички услови у којима су покретани српски књи-
жевни листови и часописи почетком XX века, као и мисија коју су намерава-
ли да остваре на разним новоима (васпитном, етичком, друштвеном, есте-
тичком), чине часописе многоструко сложеном појавом и огледалом духа и 
времена више него сама дела која су објављивана у часописима. Начела 
уређивачке политике и циљеви назначени посредно и непосредно у огледним 
бројевима, уводним или програмским чланцима, структура самих часописа 
и редослед њихових рубрика, потврда су уметничких тенденција уредника. 
Српска периодика почетком XX века преузимала је савремене обрасце и са 
њима укупну европску традицију, чему су допринели преводи европских 
писаца, а нарочито француских. Ипак, мора се признати да се нису објављи-
вали писци који су у то време били најактуелнији у Француској. Почетком 
XX века пред часописе се поставио и задатак да критички прате књижевне 
догађаје и утичу на њих. 

Модерна се у српској књижевности везује за крај XIX и почетак XX века, 
а у годинама уочи Првог светског рата може се говорити о весницима аван-
гарде. То је била епоха убрзаног књижевног развоја. Француској књижев-
ности се у то време посвећивала велика пажња: преводили су се француски 
писци и код читалачке публике је постојало велико интересовање за њих.

Овај рад треба да покаже који су француски писци превођени у часопи-
сима тог периода, који преводиоци и који критичари су допринели попула-
рисању француске књижевности у Србији.

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИСИ И ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ 

На размеђи XIX и XX века у Београду су излазила само два часописа и 
то забавно-породичне усмерености: Веселиновићева Звезда и Одавићева 
Нова искра. Поред нишке Градине, у Војводини су излазили Летопис Ма-
тице српске и Банково коло, а у Босни и Херцеговини Босанска вила и мос-
тарска Зора. То је мапа српске књижевне периодике на прелазу векова, која 
окупља око себе све највредније појаве на пољу књижевности. Већ почетком 
века, 1901. године почиње да излази наш најзначајнији књижевни часопис, 
Српски књижевни гласник. Године 1904, нпр. у Београду је излазило укупно 
72 листа, а у унутрашњости 18, од којих укупно 6 књижевних: Српски књи-
жевни гласник, Дело, Нова искра, Књижевна педеља, Омладинац, Ново 
време. Број српских књига, као и број часописа из године у годину је био 
све већи. Почетком XX века часописи су углавном излазили кратко и не-
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редовно. Понекад су били посвећени неком значајном писцу, али су неретко 
изостављали његова најрепрезентативнија дела, или су то биле само краће 
информативне белешке.

Присуство француске књижевности приказаћемо у нашим најзначајним 
књижевним часописима из тог периода: у Летопису Матице српске, Браан-
ковом колу, Српском књижевном гласнику и Босанској вили. 

ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ

Летопис Матице српске је наш најстарији живи књижевни часопис који 
излази у континуитету од 1824. године. За разлику од претходног периода, 
када су се у њему објављивала дела из француске књижевности, почетком 
XX века акценат се ставља на критику, тј. објављивале су се белешке о 
француској књижевности, читалачка публика се обавештавала о објављеним 
делима из француске књижевности.

Тако је 1901. године наведено да је у Француској објављен текст о модер-
ној хрватској књижевности  и да је часопис Revue des traditions populaires 
писао о неким народним веровањима на острву Корчула и да је објављен 
чланак Заборовскога Les Slaves de race et leurs origines. Изнет је и податак 
да је др Томо Матић написао у Берлину расправу на немачком језику Мо-
лијеров Тартиф. Године 1905. у Летопису Матице српске објављен је текст 
Јована Скерлића Поглед на данашњу француску књижевност, а П. Т. Матић 
је написао рад Дубровачке прерадбе двију Молијерових комедија за Повјест 
књижевности хрватске. Реч је о комедијама Јовадин (Monsieur de 
Pourceaugnac) и Удовица (La comptesse d’Еscarabagnes).

Године 1906. наведено је да је књижара Hachette у Паризу послала уред-
ништву Летописа 12. свеску Journal des savants у којој се налази последњи 
чланак Луја Лежера Les cycle epique de Marko Kraljević, а да је у Паризу 
почео да излази часопис Revue slave. Исте године Симо Матавуљ је преводио 
Молијерову комедију у пет чинова Пучанин као властелин. Други део ко-
медије је изашао 1907. године. Исте 1907. године   представљена су два 
чланка из француске књижевности: Проспер Мериме и Молијерове комедије 
у Дубровнику.  

Године 1909. Јован Радонић је писао поводом књиге Јована Скерлића 
Француски романтичари и српска народна поезија, а у чланку Шарл Нодје 
Скерлић је приказао ову занимљиву личност француског романтичара прве 
половине XIX века, који је наш народ, нарочито посредством српске народ-
не поезије, увео у француску књижевност.  

Године 1911. у Летопису Матице српске изашао је занимљив текст Вик-
тор Иго и Срби аутора Веснић Миленка у којем се говори о „бесмртном“ 
француском писцу који је постао „апостол слободе потлачених народа“ (стр. 
2). Веснић је сматрао да је Иго био упознат са патњама српског народа још 
у детињству, да се борио против турске тираније у Србији (1911). Иго је у 
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Паризу, у јеку турско-српског рата објавио проглас под називом За Србију 
и позвао Француску и цивилизовану Европу да спречи турско насље.

О узајамним француско-српским културним и књижевним везама поно-
во се говори у Летопису Матице српске 1913. године, у тексту Доде и илир-
ство аутора Милана Ћурчина. Ћурчин је тврдио да су у Додеовом роману 
Краљеви у изгнанству главни јунаци Илири, да се ту помињу гусле и илирс-
ке народне песме и закључио је да је Алфонс Доде знао да су Илири заправо 
Срби и Хрвати (1913).  

Као што се види, у овом периоду се у Летопису више писало о францус-
кој књижевности и о узајамним културним и књижевним везама са Фран-
цуском него што су објављивана дела из француске књижевности. Преведе-
на је само Молијерова комедија Пучаник као властелин.

БРАНКОВО КОЛО

Бранково коло, „Лист за забаву, поуку и књижевност“ излазио је у Срем-
ским Карловцима од 1895. до 1914. године. За двадесетак година излажења 
лист је окупљао књижевне и културне посленике са српског језичког под-
ручја.

Француска књижевност је у овом периоду у Бранковом листу била веома 
заступљена. Најзаступљенији француски писац је био Алфонс Доде. Године 
1901. објављене су следеће његове приповетке: Баладе у прози: Дофенова 
смрт и Потперфект у пољу, Си Симон и Туга за касарном. У часопису је 
заступљен и Ги де Мопасан са приповетком Ишчекивање. Преведена је и 
приповетка Пјера Лотија Старица, као и један део његовог романа Мој брат 
Ив. Преведене су приповетке Катула Мендеса Његово име и презиме и при-
поветка Пола де Ноја Божић на страни. Објављена је песма Француски 
Парнас Бушара Мориса. У листу се писало и о узајамним културним везама 
између Француске и Србије - у тексту Знаменити Срби деветнаестог века 
који је изашао у Француској.

Из француске књижевности 1902. године објављене су следеће припове-
тке: Цокуле малог Вучка Франсоа Копеа, Шпијун дечко Алфонса Додеа, Бура 
Тјерија Ревилона, Како ме воли Жилијена Бера и Виноград Пјера  Вернуа, 
Марсељенка Жила Ромена, Бретонска капа Матилде Аланик, Како је деда 
Тодор путовао чак у Париз да купи капу Артура Дурлиака. Што се тиче 
критике, објављен је текст Стогодишњица Виктора Игоа.

И 1903. године француска књижевност је била присутна у Бранковом 
колу.  Најзаступљенији француски писац је био Алфонс Доде. Објављене су 
следеће његове приповетке: Тврдоглави Зуав, Поверење једне ласте, Сељаци 
у Паризу – за време опсаде, Монолог на броду, Алзас! Алзас!. Други по за-
ступљености је Пјер Лоти. Преведене су две његове приповетке: На гробу 
Самураја и Мој брат Ив. Превођени су мање познати писци: Ивон де Вара-
на: Поверње једне ласте, и Алфред Мишел: Тиролска лаута. Што се тиче 
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критике  француских писаца, дат је текст: Емил Зола – поводом најновије 
критике о њему.

Године 1904. није било прозних дела из француске књижевности. Обја-
вљене су песме Пола Жерардија Крстови и Андреа Фулона де Воија Јесен 
у њезином врту.

Године 1905. објављене су песме Виктора Игоа из збирке Les 
contemplations.  Од Ги де Мопасана дата је приповетка Самоћа. Преведено 
је и неколико максима Ла Рошфукоа. Објављена је и приповетка Ги де Те-
рамода Милосрдна лаж. 

И 1906. године француска поезија је у Бранковом колу била заступљенија 
од прозе. Преведена је песма Шарла Бодлера: Moesta et errabunda, песма 
Црни ловац Пола Жерардија и  Ксантиса Албера Самена. Виктор Иго је 
поново заступљен са поезијом из Les contemplations. Преведена је и припо-
ветка Ги де Мопасана Мртва. Објављен је текст Сардуова нова драма.

Године 1907. објављене су песме Теофила Готјеа Што кажу ласте и 
Кинезијада у преводу Војислава Илића, који је такође превео песму Лекон-
та де Лила Хиалмарово срце и Молијерову песму Господину Ле Вејеру. Исте 
године објављене су и песме Сили Придома Лабуд и Угашена звезда. Од 
прозних дела преведене су приповетке: Мала продавачица новина Франсоа 
Копеа, То је био славуј Пена Емануела и  Очи Марсела Превоа. Објављен је 
и текст Золина кореспонденција.

Године 1908. објављене су песме: Светлана Виктора Игоа и Станца од 
Молијера. Што се тиче прозе, преведена је приповетка: Склониште за анар-
хисте Жана Гаскоња и две приповетке Ги де Мопасана: Мртвачка рука и 
Постеља. 

Године 1909. Војислав Илић је превео песму Ноћни посао Жана Мореаса. 
Објављена је и приповетка Васкрс Пола Буржеа. 

Године 1910. објављене су две песме Шарла Бодлера: Пас и парфем и 
Опијте се, две песме Виктора Игоа: После битке и Занос, песма Сломљена 
ваза Сили Придом и Шетња по води Андре Теријеа. Од прозних текстова 
објављена је приповетка Камила Деба После убиства, затим приповетка Ги 
де Мопасана Ордонанс, Љубав Шарла Ришеа, као и приповетка мало позна-
тог писца Мартијел Мулена Лимунада с огроздом. Објављен је и чланак Шарл 
Бодлер. 

Бодлер је и 1911. присутан у Бранковом колу. Објављене су његове песме 
Литанија и Сотона. Од прозних дела преведене су две приповетке Ги де 
Мопасана: Тона и Љубав. Преведене су кратке приче Виктора Игоа Дете и 
Месечина. Од Сили Придома је преведена прича Разбијено гнездо, а од Ле-
конта де Лила Подне. 

У Бранковом колу 1912. године објављене су следеће песме: од Габријела 
Нигона На гробу Жорж Сандове; песма Пола Жерардиа Врло просто краље-
вање, као и песма Сили Придома Киша. Од француске прозе објављена је 
само приповетка Ги де Мопасана Једна велика страст. Објављени су тек-
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стови: Исповести оба Гонкура и Француска модерна драма. Напоменуто је 
да је у издању уредништва омладинског листа Венац изишла књига Малишан 
Алфонса Додеа. Али, аутор текста је истакао да ова добра књига нажалост 
није имала среће да изађе у добром преводу. Објављено је да је „Српско 
краљевско народно позориште“ приказало шалу у једном чину Говори човек 
француски Тристана Бернара.

У Бранковом колу 1913. напоменуто је да је у Београду изашла књига 
Српске победе која је намењена најширој западној публици, са предговором 
Емила Омана, професора париског универзитета. 

Последња година излажења Бранковог кола, „листа за лепу књижевност, 
уметност и поуку“, била је 1914. Наведено је да је у Београду објављене 
књига: Максиме Ла Рошфукоа,  Црвени крин Анатола Франса, е Сирано де 
Бержерак Едмона Ростана. Исте године је у Сарајеву изишла књига О ле-
поти душе М. Метерленка.

Као што се види, од 1901. до 1914. године, француска књижевност је била 
веома заступљена у Бранковом колу. Била су присутна сва три књижевна 
рода. Најпревођенији писци били су Алфонс Доде и Ги де Мопасан, а пес-
ници: Виктор Иго, Теофил Готје, Леконт де Лил и Шарл Бодлер.

БОСАНСКА ВИЛА

Босанска вила се борила за очување националног и културног идентите-
та. Излазила је у Сарајеву од 1885. до 1914. године и у том периоду је била 
најпознатије национално српско гласило на подручју Босне и Херцеговине. 
За разлику од XIX века, када је објављиван превод само француске прозе, 
почела је да се преводи и поезија. Први превод француске поезије појавио 
се тек 1908. године.

У Босанској вили 1902. године објављена је приповетка Заставник Ал-
фонса Додеа, 1903. године објављена је његова приповетка Звезде. Године 
1908. преведени су Андре Терије и Франсоа Копе. Ове године се први пут 
преводила и француска поезија. Објављене су четири песме Пола Верлена, 
једна Сили Придома, четири Алфреда Мисеа, две Виктора Игоа, две песме 
Марселина Диборд-Валмора и једна песма Жан Екара. Слично је било и 
1909. године. Са француског језика преведено је дванаест песама, а заступље-
ни су следећи песници: Виктор Иго, Алфред де Мисе, Жозе Марија де Ере-
дија, Леконт де Лил, Андре Шеније, Шарл Бодлер. Што се тиче прозе, ове 
године су се преводили Ги де Мопасан, Пол Бурже, Жан Риспен, Пол Мар-
герит. Године 1911. било је више превода, али са француског језика прево-
дила се само поезија. Те године је са француског преведен текст научног 
карактера Живот царице у Византији од истакнутог византолога Шарла 
Дила. Појавили су се преводи познатих француских песника: Едмон Роста-
на, Ередије, Жоашима де Бела, Мориса Метрлинка, Сили Придома, Франсоа 
Копеа, Шарла Ван Леберга и др. Године 1912. преводио се Анатол Франс. 
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Исте године од француске поезије објављене су песме Алфреда де Мисеа, 
Волтера, Емила Верарена и Фернана Грега. Године 1913. објављена је песма 
Јесен Алфонса Ламартина и једна песма Виктора Игоа. Када је проза у пи-
тању, те године је присутан Анатол Франс.

Пошто су млади авангардисти око Босанске виле након 1908. године 
постепено преузели часопис, они су настојали да поред новог поетичког 
модела конципирају и нови културни модел, тим пре што је средином 80-их 
година, када је часопис покренут, тежиште било на етнографско-фоклорним 
и забавно-поучним прилозима (Шамић, 1982). Босанска вила је „од провин-
цијског поучно-забавног породичног и задружног листа постала модеран 
борбени часопис једне књижевне групе, која је захтевала брз, коренит и 
одлучан заокрет националне културе према најнапреднијим европским и 
светским токовима“ (Палавестра, 2003, стр. 35). Осим превода француске 
прозе и поезије, у часопису су се давале информације о француским писци-
ма и њиховим делима. Чланци су се углавном писали поводом неког догађаја: 
објављивања нових књига, годишњице смрти неког француског писца, 
добјања неке награде.

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК - ПРВА СЕРИЈА

Српски књижевни гласник, „Лист за књижевност, науку и уметност“ – 
прва серија, покренут је 1901. године. Прва серија је излазила до 1914. Овај 
лист је био веома значајан у изграђивању односа српске књижевности према 
страним књижевностима, а нарочито према француским књижевним поја-
вама.

Све што је модерна и просвећена Србија на духовном плану тада очеки-
вала и тражила, могла је да нађе у овом часопису. „Гласниковци“, како су 
их називали у њиховом времену, нису представљали почетак европеизације 
српске културе, већ су према многим особинама били на врхунцу тог про-
цеса.

Према речима уредника Богдана Поповића (1901) „у листу ће бити за-
ступљена белетристика, како српска, тако и туђа. Из туђе белетристике 
пресађиваће се само радови несумњиве књижевне вредности, понајпре так-
ви какви би младој српској књижевности као што је наша, могли послужи-
ти обрасцем“ (стр. 81). Страна књижевност је српској најпотребнија, тврдио 
је Поповић (1901). „Наши књижевни листови су одувек, и до данас, у сваком 
броју пуни превода. Потребно је да се ти преводи почну доносити, не више 
без плана и циља, већ смишљено, по утврђеном начелу, и свесно правих 
потреба нашега света и наше књижевности“ (Поповић, 1901, стр. 111). Овде 
видимо два начела у програму часописа: 1) Српска књижевност треба да 
следи обрасце (а они се налазе у западним књижевностима), 2) Улога кри-
тике и критичара. Овај програмски текст је својеврсна похвала мисији 
књижевне периодике у књижевном и  културном животу и покушај да се 
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назначе дистинктивна обележја у односу на књигу као облик комуникације. 
„Књига ће и даље служити своме циљу и на свој начин; а часописи ће од 
своје стране ићи својим разгранатим путањама. Претплатнику књижевног 
листа долазе на ноге и писац и критичар и књижар“ (Поповић, 1901, стр. 111). 
Поповић је, дакле, у часописима видео нов књижевни облик и покренуо 
питање како да се тај нови књижевни облик најбоље употреби, који су ње-
гови задаци. 

Часопис је желео да буде окренут Европи, али је у тој жељи донекле био 
спутаван домаћим политичким и књижевним приликама, јер смо ми нажа-
лост у културном развоју заостајали за Европом. Зато би обрасце требало 
тражити у другим, већим књижевностима из којих се могу преузимати 
одређени елементи који су код нас недостајали, тј. „преводи су права божја 
благодет“ (Поповић. 1901. стр. 113). Захваљујући преводиоцу, страни писци 
пишу за нас. Књижевни листови треба да помажу преводну књижевност, тј. 
да је подстичу, да је упућују, да утичу на избор дела која се преводе, да 
мотре на верност самих превода. Наши листови су увек, па и тада, садржа-
ли много превода, али они нису доношени с планом, нити су свесно усклађи-
вани са циљем коме би требало да послуже. Они су најчешће доношени без 
нарочитог мерила. Поповић је закључио да је избор превода врло тешко 
учинити и да је потребно да им књижевни листови дају место које им при-
пада. 

Године 1901. у наставцима  објављен  текст Балзак – есеј Хиполита Тена. 
Од Ж. Куртелина објављена је у наставцима приповетка Чиновник кога мрзи 
да иде у канцеларију, а од Алфонса Додеа Привиђење Колмарског судије. 
Преведен је Балзаков роман Евгенија Гранде који је у наставцима излазио 
током целе 1901. године. Објављен је чланак Слободана Јовановића Емил 
Фаге: политичари и моралисти деветнаесог века. Читалачка публика се 
обавештава да је у оквиру збирке „Велики француски писци“ изашла књи-
га Франсоа Вијон Гастона Париса, а књига се препоручује свакоме кога за-
нима француска књижевност. Преведена је прича Ж. Куртелина Молим за 
карте, господо и објављен је текст Ламартинове белешке о Србији. Пред-
стављена је књига Ежена Дифеја Рефлексије једног монархисте и објављен 
је чланак Један листак из историје француске комедије Франсиска Сарсеа. 
У неколико наставака објављен је текст француског филозофа Гијоа Будућ-
ност уметности и поезије. Дат је кратак приказ Додеовог романа Фромон 
и Рислер, као и напомена о студији Јована Скерлића Јавно мишљење у Фран-
цуској. Објављена је приповетка Инфактиња Албера Самена и Витез са 
кондиром анонимног аутора. Од Алфреда Вињиа објављена је у наставцима 
приповетка .Живот и смрт капетана Реноа. Јован Скерлић је написао текст 
Проспер Мериме и његова мистификација српских народних песама. 

Године 1902. објављен је роман Тартарен на Алпима и приповетка Мајка 
Алфонса Додеа; песма Краљица бала Сили Придома. У рубрици „Позориш-
ни преглед“ представљена је Арлезијанка Алфонса Додеа. Такође је објављен 
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текст Криза у француској комедији и представљена драма Платонски брак 
Жила Леметра. Објављен је текст Прве године Жили Симона, као и Казото-
во пророштво Де ла Арпа. Објављене су  приповетке: Лорета или црвени 
печат Алфреда Вињија, Франсисин Муф Анри Миржеа, као и одломак из 
Епикурова врта Анатола Франса.

Године 1903. у наставцима је објављиван роман Госпођа Бовари Гистава 
Флобера. Од Ги де Мопасана објављене су приповетке: Мали војник,  Дунда 
и Треба ли латински језик. Од Емила Золе објављена је приповетка Како се 
умире. Виктор Иго је присутан са песмом Из легенде векова. Објављени су 
текстови Ернест Ренан – Моја молитва на Акропиљу и Макс Нордоу - О 
данашњој француској књижевности.  У „Белешкама“ се говори и о припо-
веци Дунда Ги де Мопасана, као и о  књизи Историја Француске од постања 
до Револуције и Андре Шеније од Емила Фагеа. У истој рубрици објављени 
су текстови: Гастон Парис Милоша Тривунца  и  Млада критика у Фран-
цуској и Како су Кандид и Мартин вечерали са шесторицом странаца и ко 
су они били од Волтера. Такође су изашли текстови: Стендал Бел од Артура 
Шикеа и Федра од Расина. 

Године 1904. објављени су текстови Павла Поповића Волтеров Задиг и 
наше народне приповетке и Антун Фабрис. Такође је објављен и прилог о 
првом тексту Ка чланку Волтеров Задиг и наше народне приповетке. Дат је 
и кратак текст Из успомена од Емила Золе. Преведен је текст Емила Гебара 
Прва хришћанска црква у Атини. Ги де Мопасан је присутан са приповетком 
Отац. Преведена је новела Алфреда Мисеа Тицијанов син. У одељку „Позо-
ришни преглед“ дати су следећи чланци: Клодова жена Александра Диме 
сина, Маљ – драма према Золином роману. Објављен је и текст Шта Пушкин 
дугује француским писцима.

Године 1905. Павле Поповић је написао текст Антун Фабрис, где о Фаб-
рису говори као књижевнику, а не политичару. Настављено је објављивање 
приповедака Ги де Мопасана. Те године је био веома присутан Проспер 
Мериме. У наставцима су се објављивале његове приповетке Таманго и 
Илска венера. Почеле су да се објављују Кронике о владавини Карла IX. 
Преведена је приповетка Мечкари Андре Теријеа. Од Анатола Франса 
објављена је приповетка Кренкебил у наставцима. Представљене су књиге: 
Модерна Француска Габријела Анота и  Образовање воље коју је написао 
Жил Пејо. У одељку „Белешке“ објављено је да је у Крагујевцу почео да 
излази лист La petite revue на француском језику. Године 1906. у наставцима 
се објављивао роман Кроника о владавини Карла Великог Проспера Меримеа. 
Јован Скерлић је објавио текст Српски превод Набоба Алфонса Додеа. У 
наставцима је објављена приповетка Велики свети Бернар Родолфа Тепфе-
ра, као и приповетка Хонорина Жила Ренара. Милан Грол је написао текст 
Сафо од Алфонса Додеа и Адолфа Белоа. Објављена су три чланка која се 
тичу француске књижевности: Лаза Лазаревић у француској књижевности 
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и Најновија француска књижевност и чланак Војислава Јовановића Гусле 
Проспера Меримеа у енглеској књижевности.

Године 1907. у наставцима су се објављивали романи Адолф Бенжамена 
Констана и Злочин Силвестра Бонара  Анатола Франса. Објављена је и 
приповетка Други живот седморице заспалих Жила Леметра, роман Сестра 
Доктруве Жана Ришпена. Јован Скерлић је написао два чланка: Бенжамен 
Констан и Доситеј Обрадовић и Жан де ла Фонтен. Од Сили Придома 
објављена је песма Буђење. Милан Грол је написао два текста: Посао је 
посао - од Октава Мирбоа и  Чика Лебонар од Жана Екара. Дата је кратка 
информација да је Урош Петровић штампао своју докторску дисертацију у 
Паризу: H. Taine. Historien litteraire du XVII e siecle. У рубрици „Читуља“ 
објављена је вест да су умрли: Андре Терије, члан Француске академије и 
један од познатих романописаца, као и Хектор Мало, познати француски 
писац.

Године 1908. настављено је објављивање романа Злочин Силвестра Бер-
нара Анатола Франса. Објављена су два чланка: Еволуција Тенове доктрине 
и  Две нове студије о Меримеовој мистификацији српских народних песама. 
У одељку „Белешке – читуља“ објављена је вест да је умро француски писац 
Викторијен Сарду.

1909. године у наставцима се објављивала приповетка Мала Рока Ги де 
Мопасана. Објављене су песма Кајање и Сонет Сили Придома, Подне Ле-
конта де Лила, као и одломци из Сирана де Бержерака Едмона Ростана: 
Сиранов двобој и Гаскоњски кадети. Урош Петровић је написао три прило-
га: У чему се састоји уметничка проза, од Гистава Лансона и Осећање 
природе у француској књижевности 17. Века, Госпођица Жозета, моја жена, 
од Пола Гавоа и Ришара Шарвеа. У истој рубрици објављена су још три 
текста: Две школе од Алфреда Каписа, Самсон од Анрија Бернстена и Јавни 
живот од Емила Фабра. Објављен је текст Француски романтичари и срп-
ска народна поезија.

Године 1910. у наставцима је објављиван Сирано де Бержерак Едмона 
Ростана и роман Нума Руместан Алфонса Додеа. Објављена је и приповет-
ка Ги де Мопасана У породици. Преведене су и две песме Леконта де Лила: 
Хлајмарово срце и Студен ветар ноћи,од Жозе Марија де Ередија песме: 
Заборав, Мртвачеве молбе и Надгробни епитаф. Дато је неколико чланака: 
Француске вечери, Госпођица Бланша Тутен, Растанов Орлић, Лутке од 
Пјера Волфа и Реприза Госпође с камелијама, Клод Фориел и српска народ-
на поезија и Парижанка од Анрија Бека. 

Године 1911. у наставцима је излазио роман Алфонса Додеа Нума Румес-
тан. Преведена је песма Сили Придома Будућим песницима и песма Химера 
мање познатог француског песника Албера Самена, као и приповетка Сту-
дентима Анатола Франса. Богдан Поповић је написао студију Хосе Марија 
де Ередија. Куманди је објавио чланак Бенжамен Констан-политичар и 
политички филозоф, а Урош Петровић  Научни дух и метода књижевне 
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историје, од Гистава Лансона. Јован Скерлић је написао текст Гусле Прос-
пера Меримеа од Војислава М. Јовановића. У „Белешкама“ су објављена два 
текста: Лаза Лазаревић на француском језику и Жан Жак Русо и природно 
васпитање, а у рубрици „Позоришни преглед“: Вихор од Анрија Бернстена 
и Лутке од Пјера Волфа.

Године 1912. објављене су три песме Артура Рембоа: Осећање, Спавач у 
долини и Орман, Од Огиста Барбјеа песма Идол, од Леконта де Лила Вече 
једне борбе, од Анрија Казалиса Дрхтаји цвећа, а од Жерара де Нервала 
Фантазија. Од Алфонса Додеа објављена је приповетка Историја мојих 
књига. Нума Руместан.. Од Ги де Мопасана преведене су три приповетке: 
Свршено, Момче, чашу пива! и Господин Паран. Објављена је и приповетка 
Гистава Флобера Легенда о Светом Јулијану Гостопримцу, као и приповет-
ка Силазак фратра Марбода у пакао Анатола Франса. У наставцима је 
објављена комедија Романтичне душе Едмона Ростана. Oд Анатола Франса 
је преведен чланак Ернест Ренан. Објављени су текстови Тартарен Тарас-
конац, од Алфонса Додеа, превод Душан Л. Ђокић и Један француски роман 
из седамнаестог века: Кнегиња де Клев од Г-ђе Лафајет, Приповетке од Ги 
де Мопасана у преводу Г. Берића, Толстојев живот од Ромена Ролана, Сљу-
бављу се не шали, од Алфреда де Мисеа. Објављена је и студија Виктор Иго 
у српској књижевности.

Године 1913. преведена је приповетка Степенице Жоржа Куртелина и 
чланак Ограничавање поља и постанак својине Анатола Франса. Објављене 
су приповетке: Том Бред, Џон Бред Пола Хервеја, Две жене бришког грађа-
нина Мориса Бареса, Мршава мачка Анатола Франса, од Алфонса Додеа 
Исповест једног академичарског фрака, а од Гастона Риу Досада буде. У 
наставцима се објављивао Сирано де Бержерак Едмона Ростана. Од Пјера 
Корнеја преведена је песма Станце Маркизи. Од Пола Верлена објављене 
су чак четири песме: Срећа, Сумрак мистичног вечера, Бели месец, Савитри, 
од Алфреда Мисеа дата је песма Немачка Рајна, а од Сили Придома Сан, 
као и песма Сонет од Феликса Арвера. Песма Албатрос Шарла Бодлера, а 
од Коловиса Хига песма Пред пад. Објављен је чланак Миодрага Ибровца 
Напад од Анрија Беристена.

Година 1914. објављене су приповетке: Изола Бела Мориса Бареса, Матео 
Фалконе Проспера Меримеа, Господин који је нашао часовник Жоржа Кур-
телина и Заштитник Ги де Мопасана, као и две француске песме: Отаџби-
на Сили Придома и песма Народ Емила Верхарена. Дат је текст Милана 
Предића Сирано од Бержерака од Едмона Ростана у преводу Милана Ди-
мовића. Часопис је престао је да излази првог јула 1914. године, због почет-
ка Првог светског рата.

Као што се види, Српски књижевни гласник је од почетка XX века до 
1914. године углавном објављивао тада савреме писце из француске књи-
жевности. Показивао је велике симпатије према Алфонсу Додеу, Ги де 
Мопасану, Балзаку и Игоу.   
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Стожерни часопис српске модерне, Српски књижевни гласник, доживља-
вао се као утицајна књижевна и политичка институција. Опрезност према 
новинама обојила је и Гласников програмски текст О књижевним листови-
ма објављен у првом броју у којем је Богдан Поповић (1901) истакао да 
„напредак у књижевности и уметности је често везан са стварним опадањем 
моралности, дисциплине и вештине“ (стр. 3). Циљ уредника је био да се 
поставе стабилни темељи националној литератури, да се у њу „уведе ред“ 
(Поповић. 1901, стр. 3), па се отуд као узори нису могли прихватити страни 
писци, па самим тим ни француски, који су традиционалне вредности и 
мерила доводили у питање.

ПРЕВОДИОЦИ И КРИТИЧАРИ ФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
У СРПСКИМ КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА

Преводиоци са француског језика, критичари, есејисти у нашим књиже-
вним часописима били су људи из културног и јавног живота Србије. Мно-
ги од њих су били и уредници часописа (Јован Скерлић, Богдан Поповић, 
Миодраг Ибровац и др). Они су као уредници часописа, као преводиоци и 
критичари, допринели популаризацији француске књижевности у Србији. 
И док су у XIX веку француски писци превођени са немачког језака, сада 
се искључиво преводило са француског. Али, преводи нису увек били нај-
бољи, о чему се и расправљало у самим часописима. Селективност Српског 
књижевног гласника у представљању писаца и дела из страних књижевности, 
имала је еквивалент у избору преводилаца и квалитету превода. Поред 
уредништва, и преводиоци и критичари часописа на почетку XX века сма-
трали су да превођење има шири културни и уметнички значај за национал-
ну књижевност, јер је обогаћује вредним писцима и делима, посредством 
којих ће моћи да се формирају адекватни естетички параметри и дају ваља-
ни књижевни обрасци. Настојање да превод буде не само веран и тачан, већ 
и да у што већој мери изрази дух оригинала и пренесе лепоту и звучност 
његовог језика, било је темељно начело којим су се руководили уредници 
и  преводиоци. Приликом приказа књига које су код нас преведене често се 
говорило о преводима: углавном се указивало на грешке, али се дешавало 
и да се преводи хвале.

У Бранковом колу преводиоци су се најчешће потписивали иницијалима 
(Д.М, Д, М.Н Кармен, Н, Р, В.М, Р итд.) Међу њима се овом периоду истичу 
Божа Весић, Божидар Николић, Дамјан Јеврић, М. Косић, Војислав Ј. Илић, 
М. Поповић, Ђ. Ћирић. У овом часопису се писало о њиховим преводима и 
врло често су критиковани.

Због свог непотпуног, недовољног књижевног и поетског образовања с 
једне стране и због недовољног познавања француског језика с друге, пре-
водиоци поезије у Босанској вили нису могли да удовоље ни првом, основном 
захтеву које превођење поставља: верност садржаја, тачност смисла. Наиме, 
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не само да је огромна већина песама преведена у прози, него је у преводима 
било и грешака. Нешто бољи случај био је са преводиоцима поезије. У овом 
часопису заступљени су следећи преводиоци: Јелена Ћоровић, Душан Та-
минуџић, Зденка Марјановић, Михајло Д. Милинковић, Мирко Дамјановић, 
Божо Веснић, Миодраг Ибровац, Риста Џепина, Војислав Ј. Илић Млађи.
Српски књижевни гласник је обраћао велику пажњу на квалитет превода. 

Богдан Поповић, уредник овог часописа, истовремено је био и критичар и 
преводилац с француског језика. Био је изразити франкофил, амбасадор 
француске културе и мисли. То је утицало и на саму уређивачку политику 
часописа. Јован Скерлић је такође веома ценио француску културу и књи-
жевност, што се види и  по броју објављених превода и критика. Научни рад 
Миодрага Ибровца посвећен је изучавању француско-српских културних и 
књижевних веза. Редовно је представљао француску књижевност нашој 
читалачкој публици и преводио са француског језика. Посебно место у овом 
часопису припада и Светиславу Петровићу, Павлу Поповићу и Урошу Петро-
вићу који су дали допринос у пополарисању француске књижевности у том 
периоду.

ЗАКЉУЧАК

Часописи модерне наглашеније су заступали одређене поетичке концеп-
те и били су у већој мери него у романтизму или реализму усредсређени на 
естетичке вредности. Овај период је био период динамичких промена гото-
во на свим пољима друштвеног, социјалног и културног живота. Такође је 
постојала свест савременика о неопходности прихватања промена као од-
говор на модернизацијске изазове времена. Процес поступне демократиза-
ције српског друштва и почеци парламентерног живота, настајање грађанске 
културе и њен суживот са наслеђеним облицима патријархалне културе и 
уметности представљају појаве које су обележиле почетак XX века.

Многа значајна књижевна остварења француске књижевности, у целини 
или једним делом, прво су се појављивала у нашим књижевним часописима, 
па се читалачка публика најбоље могла упознати са значајним француским 
писцима.

Од почетка XX, па све до Првог светског рата, француска књижевност је 
доста заступљена у нашим књижевним часописима, а највише у Српском 
књижевном гласнику. За разлику од часописа из претходног века, који су 
углавном објављивали француску прозу, почетком XX века наши часописи 
објављују и француску поезију, као и критику, са посебним акцентом на 
позоришну критику. Најзаступљенији прозни писци су Алфонс Доде, Ги де 
Мопасан, Оноре де Балзак, Анатол Франс. Виктору Игоу се поново посвећује 
велика пажња, углавном преко критике. Од песника највише се објављује 
Бодлер.
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NEPOZVANI GOST: OBLICI SURADNJE HRVATSKIH I SRPSKIH 
KNJIŽEVNIH I KULTURNIH ČASOPISA (1991-2010)2

This paper explores different forms of cooperation between Croatian and Serbian literary 
and cultural magazines in the period from 1991 to 2010 with the emphasis on the editorial 
policy and guest editors’ presentation. In the first part, a theoretical framework is established 
referring to the theory of cultural memory and recollection. The paper starts from the thesis 
that the cultural memory is inseparable from different expressions in the text and the cultural 
heritage. In the second part, the concrete established connections between Croatian and Serbian 
culture are being detected and described while the focus of analysis is on the presentation of 
content within the context of the other magazine and on the presumed reception of the reading 
audience. The analysis of selected examples suggests the conclusion that the cooperation 
produced cultural products which, archived in the material form, strengthen in a long-term 
the seemingly broken cultural communication. 

Key words: Croatian and Serbian literary magazines, cultural memory, presentation, 
reception, cultural communication.

PREPOZNAVANJE TRAUMA I TRAGOVA

Na početku romana Patricka Modianoa Dora Bruder protagonist pronalazi 
oglas o odbjegloj i nestaloj židovskoj djevojčici Dori Bruder u starim novinama 
iz 1941. godine. Istražujući njezinu prošlost, pronalazi različite pisane tragove o 
obitelji Bruder, zatočeništvu i njezinoj smrti u logoru, ali ključnu informaciju o 
tome gdje je i kako provela vrijeme kad je odbjegla nakratko od kuće ne uspijeva 
rekonstruirati: „I tu je njena tajna. Mala i dragocjena tajna koju dželati, naredbe, 
vlast koja se zove okupacijskom, zatvori, kasarne, logori, istorija ili vreme – sve 
ono što nas prlja i razara – nikada nisu bili kadri da joj ukradu“ (Modiano, 2014: 

1 dubravka_bogutovac@yahoo.com
2 Ako pođemo od pretpostavke da je jasno što Marojević pod tim pojmom podrazumijeva, a pretpostavljamo 

da misli na prozu autora rođenih 60-ih i 70-ih godina i afirmiranih 90-ih godina, što je bitno različito od 
definicije „mlade srpske proze“ koja je bila u upotrebi kao operativni pojam puno prije nego što je 
Marojević napravio ovaj izbor, a u naslov jedne knjige studija Šta to beše mlada srpska proza? (Damjanov, 
1990) ušla je baš 1990. godine, kad prestaje komunikacija srpske i hrvatske kulture, i to na 10-ak godina, 
nakon kojih opet iskrsava „mlada srpska proza“, i to neka „druga“, moramo postaviti pitanje: tko tu koga 
(ne) čita?
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140). Ove rečenice dovode do barem dva zaključka: tragati za autentičnim 
tragovima prošlosti u masovnim medijima znači pronalaziti ih u „smeću“; ne 
postoji adekvatan način pohrane stvarnosti ljudskih života (Assmann, 1996: 132-
133). 

Budući da će u ovom tekstu biti riječi o različitim oblicima suradnje između 
urednika hrvatskih i srpskih časopisa od 1991. do 2010. godine, i uzimajući u obzir 
ova dva zaključka, želimo iznijeti sljedeće teze: različite oblike novinarskog i 
uredničkog posla treba razumijevati u odnosu s ostalim oblicima kulturnog, kao 
i društvenog, pamćenja, a ne kao izdvojene fenomene; ako prestanemo privilegirati 
koncept novosti i vijesti kao modus operandi književnih (i svih ostalih) časopisa, 
oni će se pokazati relevantnim predmetom proučavanja iz kojeg možemo crpiti 
tragove ne samo mainstream književno-političke prošlosti, nego i underground 
prisutnosti kulture Drugog u vlastitom kulturnom prostoru. Odabirom ovog 
pristupa jasno je da sjećanju u ovom slučaju pristupamo kao naslijeđu kulturne 
tradicije koja je zapisana te takav pristup može naići na razumljivu kritiku zbog 
privilegiranja teksta (Connerton, 2004). Međutim, već i naslov nagovještava kako 
samo bavljenje hrvatsko-srpskim kulturnim odnosima ne odbacuje ideju 
društvenog i/ili kolektivnog sjećanja.

Aleida Assmann polazi od utemeljene pretpostavke da je zaborav sastavni dio 
života pojedinca i grupe te da je u modernom dobu postao središnji i sastavni dio 
kulture (2011: 59). U svakoj kulturi postoje institucije koje osiguravaju trajnost 
sjećanja: „Obezbeđivanje trajanja uvek uključuje i njegovu suprotnost, isključivanje, 
odbacivanje i uništenje“ (Assmann, 2011: 60). Tekstovi koji se čuvaju u arhivima 
i bibliotekama neće govoriti ništa u budućnosti kad nestanu posrednici, sjećanja 
i kontekst s kojim su povezani, a upravo je glavna karakteristika kulturnog 
pamćenja njegova udaljenost od svakodnevnog života i fiksirane točke (npr. 
tekstovi, spomenici, rituali) zbog čega se njegov vidokrug ne mijenja prolaskom 
vremena (Assmann, 1995: 129). 

Prema Paulu Connertonu „mentalno porobljavanje podanika u totalitarnom 
režimu počinje oduzimanjem njihova pamćenja“ (2004: 23). U nastojanju da 
osmisle novi početak, sudionici jedne društvene grupe često unose osjećaj da su 
odjednom izbačeni iz kontinuiteta vremena. Usprkos tom osjećaju, potpuno novi 
početak ne postoji jer bi on onda bio nepojmljiv pripadnicima društvene grupe: 
„Svijet onog koji opaža, određen pojmovima vremenskog iskustva je organizirana 
cjelina očekivanja utemeljenog u sjećanju“ (Connerton, 2004: 11). Tijekom 90-ih 
godina uklanjanje onog što se prema nacionalističkim kriterijima smatralo srpskim 
dovelo je do gubitka interkulturnog identiteta hrvatske kulture „zbog premise da 
taj hibridni identitet zapravo provodi i podržava podčinjavanje hrvatske nacionalne 
kulture srpskoj“ (Crnković, 2013: 357). Uklanjanje sadržaja agresivnim metodama 
kakav je, na primjer, bio „knjigocid koji se provodio pod krinkom otpisa srpskih, 
ali i hrvatskih nepoželjnih knjiga (Lešaja, 2012) u knjižnicama ili brisanje 
određenih sadržaja iz nastavnih programa, dovelo je do osiromašenja hrvatske 
kulture. Međutim, koliko god se perpetuirala ideja o nepostojanju srpske 
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književnosti u Hrvatskoj 90-ih, metoda organiziranog zaborava bila je neuspješan 
projekt: književna djela pod znakom „srpske književnosti“ nastavila su kolati 
„ispod radara“ državnih medija. Što se čitalo i tko je što čitao – sve su to pitanja 
koja vjerojatno neće nikada dobiti konačne odgovore budući da ne raspolažemo 
konkretnim podacima o recepciji. Gordana P. Crnković u tekstu „Ja sam ti i ti si 
ja: o oslobađajućem antinacionalizmu“ s pravom konstatira kako je za vrijeme 
neprijateljskih odnosa između Hrvatske i Srbije u drugoj polovici 90-ih u Hrvatskoj 
postojala snažna underground prisutnost srpske kulture (2013). Ukazivanjem na 
tragove recepcije koje autorica izvlači iz neposrednog iskustva, osobnih 
svjedočanstava i članaka u časopisima pokazuje se kako je predodžba o 
nepostojanju komunikacije hrvatske i srpske kulture u devedesetim pogrešna, te 
da je njihov odnos u posljednjih dvadesetak godina potrebno iznova promisliti. 

Ovdje želimo istaknuti kako su dostupnost i recepcija srpske književnosti u 
90-im ovisile isključivo o entuzijazmu i angažmanu pojedinaca, a da je u nultim 
godinama znatno povećana kao posljedica smjene vlasti koju je pratilo i nekoliko 
osmišljenih izdavačkih pothvata kojima se proširilo tržište knjige. Međutim, 
potpuna recepcija se nije dogodila ni u nultim godinama, te je ona i dalje bila 
ovisna o angažmanu pojedinaca i ekonomskom interesu izdavačkih kuća. Promjena 
se očitovala u porastu vidljivosti srpske kulture, a predznak „srpskog“ je u velikoj 
mjeri izgubio „kontroverznu auru“ (Crnković, 2013: 365) i subverzivni potencijal. 
Komunikaciju i konzumaciju u nultim godinama ne sprečavaju više rigidni 
politički nazori, nego isključivo tržišni zakoni i ekonomska stvarnost. 

Za potrebe ovog rada smo izdvojili i analizirali specijalne temate objavljene u 
književnim i kulturnim časopisima u Hrvatskoj i Srbiji za koje tvrdimo da 
artikuliraju novi odnos teksta i čitateljske publike, novi odnos hrvatskog i srpskog 
kulturnog prostora te da pokazuju do koje mjere individualnu recepciju oblikuje 
društvena. Budući da institucionalne suradnje hrvatskih i srpskih časopisa u 
razdoblju od 1991. do 2010. godine nije bilo, istraživanje ove teme se svodi na 
nekoliko uredničkih poteza i individualnih inicijativa koje su prepoznate kao 
simbolički značajne geste. Razmjena priloga hrvatskih i srpskih autora je u 
razdoblju devedesetih bila rijetka i gotovo slučajna, ali već nakon 2000. možemo 
primijetiti značajan porast zainteresiranosti za književnu produkciju Drugog u 
vidu objavljivanja književnih tekstova, kritičkih prikaza, teorijskih tekstova, pa 
čak i parodijski odnos prema zajedničkoj prošlosti. Temeljeći proučavanje ove 
teme na istraživanju hrvatskih časopisa, pridodali smo im zrcalne priloge iz 
srpskih časopisa do kojih smo došli. Pronađenu građu možemo podijeliti u dva 
oblika suradnje, a za primjere tih oblika suradnje uzeti su temati iz časopisa redom 
kojim su navedeni:

1. gostujući urednik iz Hrvatske ili Srbije uređuje prilog kojim predstavlja dio 
vlastite nacionalne književnosti u vidu temata, antologije ili panorame. 

 – Igor Marojević: „Serbian Under 35/Srpska kratka priča devedesetih“ 
(Quorum, br. 2, 2001.);

 – Gojko Božović: „Između tišine i istorije“ (Quorum, br. 1, br. 2, 2005.);
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 – Srđan V. Tešin: „Odbrana i posljednji dani (Severnog bunkera): [antologija 
mlađih srpskih prozaista]“ (Libra Libera, br. 10, 2002.);

 – Nives Franić: „Mladi istarski pripovedači“ (Ulaznica + Severni bunker, br. 
209-210, 2008.);

 – Teofil Pančić: „Revija malih književnosti – Suvremena srpska književnost“ 
(Zarez, br. 266, 2006.);

 – 2. uredništvo jednog časopisa iz Srbije ili Hrvatske uređuje temat u drugom 
časopisu:

 – Temat časopisa Reč (Zarez, br. 47, 2001.);
 – Temat časopisa Zarez (Reč, br. 61/7, 2001.);
 – Temat časopisa Beton (Zarez, br. 249, br. 257, br. 261-262, 2009.);
 – Temat časopisa Zarez (Beton, br. 72, br. 84, 2009.).

NADOKNAĐIVANJE PROPUŠTENOG

Quorum

Igor Marojević: Serbian Under 35/Srpska kratka priča devedesetih. Kao 
svojevrsna najava antologije/panorame mlađe srpske kratke proze 90-ih godina 
Oslobađanje lektire, u izdanju naklade MD, pojavljuje se 2001. godine u časopisu 
Quorum temat pod uredništvom Igora Marojevića s naslovom Serbian Under 35/
Srpska kratka priča devedesetih. Riječ je o pilot-uvidu kojim se prije svega želi 
skrenuti pažnja na razgranatost oblika proznog registra koji je predstavljen. 
Također, radi se i o nekoj vrsti izvještaja o različitim pravcima kojima se 
„pomlađuje“ srpska literatura, tako da ovaj tip izbora ima tendenciju da bude 
shvaćen u prvome redu kao informacija. Nakon desetak godina praznine i 
prešućivanja činjenice da jedna cijela susjedna kultura nastavlja postojati, ovaj 
izbor, kao i knjiga Oslobađanje lektire, objavljena dvije godine kasnije (Marojević, 
2003), predstavljaju vrlo važan događaj i za srpsku i za hrvatsku kulturu. Ovaj 
izbor priča u Quorumu obuhvaća kratke priče Saše Obradovića, Mirjane 
Novaković, Srđana V. Tešina, Slobodana Ilića, Igora Marojevića i Vuleta Žurića. 
Prema priređivačevom sudu, najzanimljivija neformalna skupina unutar „mlade 
srpske proze“� sastavljena je od autora koje je on svrstao pod pojam „Pseudo“. 
Najveći doprinos njihovom poetičkom konstituiranju dao je Svetislav Basara, 
kojega Marojević smatra jedinim ispisnikom ekstremne poetike u srpskoj 
književnosti, koji je uspio takvu poetiku i nametnuti – izravno, svojim 
mistifikatorsko-satiričkim romanima, ali također i svojim društvenim aktivizmom. 
Naposljetku, priređivač objašnjava suštinu zajedničkog nazivnika ovog izbora: 
sve priče, naime, nude neku vrstu transideologičnosti. „Olakšavanje ideološkog 
upisa“ ono je što ih povezuje, zaključuje Marojević.

Gojko Božović: Između tišine i istorije. Antologija nove srpske poezije, Između 
tišine i istorije, koju je priredio Gojko Božović u Quorumu 2005. godine, prva je 
antologija srpskog pjesništva objavljena u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije. 
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Nakon nje objavljene su još dvije takve antologije (Stojanović Pantović, 2006; 
Milošević, 2009), ali se ovdje njima nećemo baviti, jer nam je u fokusu predstavljanje 
srpske književnosti hrvatskoj publici putem književnih časopisa. U ovom izboru, 
u tom kontekstu, osobito su zanimljiva dva aspekta: način na koji priređivač tumači 
odnos suvremene srpske poezije prema zbilji i elaboracija kriterija vlastitoga izbora. 
„Poezija može da se hrani istorijom, isto kao i tolikim drugim izrazima stvarnosti, 
ali živo prisustvo istorije nije najbolji kontekst ni za razumevanje poezije, ni za 
uobličavanje pesničkih opusa u nastajanju“ (Božović, 2005: 46), sud je kojim 
Božović započinje svoj uvodni tekst ovoj antologiji. Nadalje piše o pritisku povijesti, 
koji zahtijeva odgovor poezije, jer je upravo ona glas vlastitoga vremena – čak i 
kad se javlja u najavangardnijim formama. Poezija koristi izražajni standard jednog 
vremena, ali i svjedoči o njemu, ističe Božović; čak i kad se čini da ništa ne kazuje 
o vremenu u kojem je napisana, poezija svjedoči to vrijeme, makar tiho i posredno. 
Srpska poezija se u 90-im godinama bavi temama povijesti kao neposrednim 
egzistencijalnim pitanjima. Povijest i suvremena egzistencija su se poklopile, tumači 
Božović, zbog čega i postaju tako učestala tema u srpskoj poeziji u posljednjih 
15-ak godina. Posljednje desetljeće 20. stoljeća obilježeno je u srpskoj književnosti 
romanom i temom historije, ali poezija nije ostala po strani od pritiska povijesti. 
U poetičkom je smislu suvremena srpska poezija u znaku raznovrsnosti i 
nehijerarhičnosti. Na prvi pogled to se čini paradoksalnim, upozorava Božović, jer 
se dinamičnost pripisuje žanru koji je nestao s javne scene. Ali unutar suvremene 
srpske poezije dogodile su se značajne promjene. Izbor Gojka Božovića uključuje 
pjesnike i pjesnikinje rođene između 1959. i 1973. godine: Živorada Nedeljkovića, 
Danicu Vukićević, Dragana Jovanovića Danilova, Vojislava Karanovića, Dejana 
Ilića, Nenada Miloševića, Sašu Radojčića, Mariju Knežević, Sašu Jelenkovića, 
Nenada Šaponju, Lasla Blaškovića, Srđana Valjarevića i Anu Ristović. Svi su se 
oni gotovo u istom vremenu pojavili u srpskoj poeziji, iako je raspon njihovih 
godišta 14 godina. Pjesnici koji su ušli u ovu antologiju tako su više povezani 
godinama objavljivanja svojih prvih knjiga pjesama nego godinama svog rođenja. 
Izašli su na scenu u istom trenutku i suočili se s istim ili sličnim izazovima odnosa 
poezije i stvarnosti. Teme su im bliske, iako su im postupci i poetike udaljeni. 
Termin „novije srpsko pesništvo“ u tom kontekstu, naglašava priređivač, ima 
operativnu, a ne poetičku vrijednost – implicira da autori iz ovog izbora nešto 
nasljeđuju, ali i da se poslije njih već ukazuju novi mogući nasljednici. Na ovome 
mjestu ne možemo prikazati njihove pojedinačne poetike, kao što to (ukratko) čini 
Božović, ali važno je istaknuti da priređivač izdvaja pjesništvo Srđana Valjarevića 
u kontekstu iskustva različitosti i tretmana iskustvene stvarnosti. Naime, upravo 
po kriteriju koji je Božoviću ključan element izbora – tretman povijesnoga trenutka 
u ovoj poeziji – Valjarevićeva poezija zauzima posebno mjesto jer, kako naglašava 
Božović, najneposredniji odnos sa stvarnošću ostvaruju upravo njegovi stihovi, od 
svih novijih srpskih pjesnika. Božović to ističe na jasan način: „Zahvaljujući njima, 
poetika urbanog realizma dospjela je i u noviju srpsku poeziju“ (Božović, 2005: 
50).
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SEVERNI BUNKER I LIBRA LIBERA

Odbrana i posljednji dani. Godinu dana nakon Marojevićevog izbora iz srpske 
proze 90-ih godina, objavljenog u Quorumu, pojavljuje se još jedan izbor srpske 
kratke priče. Riječ je o izboru Srđana V. Tešina, načinjenom za časopis Libra 
Libera 2002. godine. Ovaj izbor svojevrsno je gostovanje časopisa Severni bunker 
u časopisu Libra libera. Urednik „časopisa za odbranu i poslednje dane književnosti 
i kulture“ Severni bunker, Srđan V. Tešin, napravio je za tu priliku izbor iz 
stvaralaštva mlađih srpskih prozaika. Odabrani su pisci rođeni 60-ih i 70-ih godina 
koji su u 90-ima objavili zapažene knjige, a pritom su stalni suradnici časopisa 
Severni bunker. U izbor su ušli Vladan Matijević, Zoran Ćirić, Igor Marojević, 
Slobodan Ilić, Vule Žurić, Uglješa Šajtinac, Nenad Jovanović, Slobodan Vladušić 
i Srđan V. Tešin. Namjera mu je bila pružiti informaciju o srpskoj prozi pisanoj 
90-ih godina. Većina priča uvrštenih autora objavljena je po prvi put upravo u 
Libri Liberi.

Mlada istarska proza. Iako nije riječ o zrcalnom prilogu, Severni bunker 
objavljuje 2008. godine prilog u kojem predstavlja izbor iz proznog stvaralaštva 
istarske književne produkcije. Budući da je prije objave tog broja urednik Srđan 
V. Tešin dobio otkaz, a časopis ugašen, već pripremljeni broj izlazi unutar časopisa 
Ulaznica. Izbor kratke priče je uredila Nives Franić, kulturna aktivistica iz Umaga, 
koja u pogovoru kaže da predstavlja samo jedan trenutak književnog života 
istarskih autora koji ne dijele pripadnost jednog grupaciji niti poetici. Iako je riječ 
o raznorodnom izboru u koji je uvršteno šest autora (Igor Grbić, Radenko Vadanjel, 
Sandra Gabo, Snježana Pejović, Tatjana Gromača, Tijana Vuković Stjelja), Franić 
navodi zajedničke karakteristike: izabrani autori su se najprije afirmirali kao 
pjesnici, te je za njihove pristupe karakteristično to što nemaju „programatskog 
zahtjeva koji bi književnost stavio u bilo koji funkciju osim te da ona čuva/potiče/
gaji prostor istinske ljudske komunikacije“ (Franić, 2008: 283). Odabrani autori 
rođeni su 60-ih i 70-ih godina, a Franić ističe kako je riječ o generacijama koje su 
„osjetile stvarnu ugroženost“. Međutim, njihov literarni odgovor nije bio „direktna 
refleksija na političko-ideološku izopačinu“, već govor koji, kako autorica poetično 
tvrdi, „posreduje krhkost, strahove, rubove ugrožene/ucijenjene/narušene 
individualnosti“ (Franić, 2008: 283). Na osnovu pogovora, možemo zaključiti kako 
se ovdje radi o izboru fokusiranom na sadašnjost i regionalnu književnu produkciju, 
koji nema pretenziju predstaviti ni reprezentativne regionalne autore ni autore koji 
se u literarnom polju na bilo koji obračunavaju s neposrednom političkom zbiljom.   

ZAREZ

Revija malih književnosti. U časopisu Zarez iz 1. listopada 2009. godine 
objavljen je izbor iz suvremene srpske književnosti u sklopu Revije malih 
književnosti (u organizaciji književnoga kluba Booksa). Autor izbora i predgovora 
je Teofil Pančić. Nakon poprilično rezigniranog uvoda, koji završava konstatacijom 
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da književnost ne može uvjeriti druge da je relevantna ako i sama u to ne vjeruje, 
autor postavlja pitanje što bi u tom kontekstu trebao predstavljati ovakav mali, 
priručni i revijalni izbor iz jedne male književnosti. Radi se o jednoj od mogućih 
reprezentacija pisaca koji se odupiru spomenutoj entropiji na jedini relevantan 
način – dobrim pisanjem. Predstavljeni autori (Borivoje Adašević, Srđan V. Tešin, 
Srđan Papić, Danijel Kovač, Oto Oltvanji, Dana Todorović, Dragana Mladenović 
i Andrija Matić) ne čine nikakvu grupu/pravac/kružok/školu/pokret – izabrani 
su na temelju svojih individualnih talenata. 

Na temelju ovih kratkih uvida u preglede književnosti Drugog možemo 
zaključiti kako se radi o kvalitativno različitim prilozima koji zaslužuju dublju 
analizu, ali i kritički pristup. Ukoliko im pristupimo kao točkama na temelju kojih 
ćemo uočavati zajedničku prošlost te posljedice koje je ratna trauma imala na 
razdvajanje dvaju kulturnih prostora, uočit ćemo da je tijekom nultih godina interes 
hrvatske časopisne produkcije bio veći. To pak znači da je u Hrvatskoj trenutak 
„novog početka i brisanja prošlosti“ bio izraženiji nego u Srbiji budući da je impuls 
revizije povijesti nacionalne književnosti i stabilizacije neovisnosti bio jači nego 
u Srbiji. Ono što smatramo najvažnijim istaknuti je činjenica da je ovim prilozima 
prethodilo pretpostavljeno zanimanje čitatelja, a upravo je taj interes omogućio 
recepciju srpske/hrvatske književnosti koju su institucije sustavno zapostavljale. 

SLIČNI KULTURNI PROSTORI

 Reč u Zarezu, Zarez u Reči

Prva i u mnogočemu jedinstvena suradnja s ove i s one strane Dunava ostvarena 
je posebnim tematom koji je beogradski časopis Reč objavio u zagrebačkom 
časopisu Zarez. Gostovanje časopisa Reč u Zarezu 2001. godine obasiže 20-ak 
stranica teksta i otvara se pismom koje uredništvo Reči upućuje čitateljima u 
Hrvatskoj. Pismo počinje citatom iz jednog dječjeg filma koji govori o vremenu 
iza Drugog svjetskog rata, a glasi ovako: „Da vas ovo što vam pišemo nađe u sreći 
i veselju – znamo – neće.“ Ipak, naglašavaju urednici Reči u ovom kolektivnom 
obraćanju hrvatskoj publici, „reklo bi se: stvari su se izmenile“ (Zarez, 2001: 19). 
Gostovanje je najavljeno logom časopisa Reč na naslovnici Zareza, koji se 
pojavljuje kroz sam prilog nekoliko puta. Prilog se sastoji od tekstova različitog 
tipa: politički angažiranih eseja (Sreten Ugričić, Nenad Dimitrijević, Draško 
Vuksadinović), književnih ogleda (Dejan Ilić, Branko Vučićević, Predrag 
Brebanović), filmske kritike (Miroljub Stojanović), likovne kritike (Jasmina 
Čubrilo, Stevan Vuković), glazbene kritike (Đorđe Tomić, Dragan Ambrozić, 
Slobodan Vujanović) i proze (Saša Ilić, Mihajlo Spasojević, Srđan V. Tešin, Branko 
Romčević). Za ovu priliku važno je istaknuti unutar ovoga temata tekst Dejana 
Ilića Strah od snova. Srpska proza devedesetih: od poetike ka politici. Povod 
ovome tekstu je izlazak knjige Pseći vek, zbirke priča šestorice srpskih pripovjedača 
objavljene 2000. godine (Ilić, 2000). Srpska proza 90-ih godina pokušava 
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pripovjedno uobličiti i odgovoriti na događaje iz neposrednog okruženja. Pritom 
u tom periodu nije nastao niti jedan manifest, niti načelno artikulirano obrazloženje 
za takvu poetičku transformaciju. Nova generacija, pak, pokazuje „naknadnu 
samosvijest“, kako taj fenomen određuje Dejan Ilić. Razlike, ističe on, nisu 
poetičke naravi. Riječ je o nečemu drugom: o poimanju i tretmanu odgovornosti 
pisca i kritičara. „Rezignacija jeste uspostavljanje izvesne distance u odnosu na 
događaje, ali jeste, prevashodno, i mirenje sa njima. Takav pogled na svet nije 
neminovan, on je stvar izbora. I otuda nema alibija.“ (Zarez, 2001: 24).

Ukoliko uzmemo u obzir učestalo objavljivanje hrvatskih autora od početka 
izlaženja Reči 1999, potrebe za posebnim uredničkim gostovanjima nije bilo. Iz 
tog razloga, ovu suradnju možemo protumačiti kao gestu kojom se ukazuje da je 
ovakva suradnja moguća i, što je još važnije, da je ona normalna. Za razliku od 
kratkog temata koji je uredništvo Reči objavilo u Zarezu, cijeli broj 61/7 Reči iz 
2001. godine okupiran je gostovanjem Zareza. Zaključak koji iz ovog proizlazi je 
da se jedan časopis prilagođava formatu drugog. Gostovanje stranog uredništva 
najavljeno je prisutnim logom Zareza na naslovnici, a ovaj broj Reči predstavlja 
dvadeset i devet priloga hrvatskih autora. Prilozi su podijeljeni u desetak podtema 
u rasponu od mitologije, ideologije, ratne traume do književnih tekstova i kritike.

BETONIRANJE PROKLETIH AVLIJA

Pozivajući se na pretpostavku kako isto ili slično politički orijentirani časopisi 
uspostavljaju neke oblike suradnji, Beton: kulturno propagandni komplet iz Srbije, 
koji od 2006. izlazi kao mjesečni dodatak dnevnog lista Danas, uspostavio je 
aktivnu suradnju s uredništvom časopisa Feral tribune. Beton je sedam puta izašao 
kao podlistak u Feralu u razdoblju od 2006. do 2008. Sličnosti dvaju časopisa 
ogledaju se ponajprije u dekonstrukciji nacionalističke politike i sličnom tipu 
političke satire. Beton je, za razliku od Ferala, specijaliziran za književnu kritiku, 
odnos ideologije i književnosti, te analizu odnosa politike i kulture. Nakon gašenja 
Ferala 2008, Beton nastavlja aktivnu višegodišnju suradnju sa časopisom Zarez 
koja je, osim kratkoročnih međusobnih predstavljanja, uspostavila i dugoročnu 
komunikaciju između istomišljenika hrvatske i srpske kulturne scene. Gostovanje 
Betona u Zarezu 2009. godine (brojevi: 249, 257 i 261/2) organizirano je u formi 
temata koji uključuje rubrike poznate iz Betona, a sadržajno je koncentrirano na 
kritičko čitanje fenomena suvremenosti: od knjiga kanonskih autora objavljenih 
u Srbiji (Jakovljević o Paviću), aktualne filmske produkcije (Levi o Dragojeviću), 
seciranja aktera srpske književne, kulturne i političke scene, političkih eseja 
(Jakovljević, Atanacković) i kritike obrazovne politike u regiji (Begagić). 

Kao primjer gostovanja Zareza u Betonu izdvojit ćemo brojeve 72 i 84 Betona 
iz 2009. godine. U oba broja logotipu Betona pridodan je na desnoj strani manji 
logotip Zareza, a specifičnost grafičkog opremanja tekstova ogleda se ponajviše 
u činjenici da su tekstovi hrvatskih autora smješteni u prepoznatljive rubrike 
Betona kao što su: MIXER, CEMENT, antiCEMENT, ARMATURA, Vreme 
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smrti i razonode, Bulevar zvezda i Blok broj V. Ovaj postupak uređivanja teksta 
sugerira zaključak da u gostovanju ipak dominira Betonov urednički pečat, a ne 
Zarezov te da su tekstovi koji istražuju i tumače hrvatsku zbilju odabrani s obzirom 
na sadržaj koji bi trebao biti zanimljiv čitateljima Betona. U broju 84. kratkom 
crticom Umesto uvodnika uredništvo Betona predstavlja ovu suradnju kao nastavak 
jedne od ambicija, a to je „regionalno umrežavanje“ u kojemu Beton aktivno 
sudjeluje surađujući sa zagrebačkim Booksom, časopisom Plima plus iz Ulcinja i 
književnim susretima u Sarajevu. Svjestan svojega statusa enfant terriblea na 
srpskoj medijskoj sceni, poentira tu suradnju mnogoznačnim zaključkom 
„Betoniranje prokletih avlija se nastavlja…“ (Beton, 2009: 1). Sintagmom 
„prokletih avlija“ očigledno se referira na roman Ive Andrića, autora koji je nakon 
rata izazvao najviše (be)smislenih rasprava o nacionalnoj pripadnosti nekog pisca. 
Posredno, upućuje se i na osjećanje svijeta ili vlastite sredine kao prostorno i 
mentalno ograničenog i tjeskobnog prostora koji se, za razliku od zaključka koji 
se nameće u Prokletoj avliji, sada nastoji prevladati „betoniranjem“, tj. raskrivanjem 
fiktivnih granica, raščaravanjem misaone sredine od mitsko-političkih 
intelektualnih tvorevina i otvaranjem prostora Drugog i Drugom u vlastitom 
diskursu i kanonu. 

Za razliku od pregleda kratke priče i poezije, suradnje u kojima se jedan časopis 
predstavlja stranoj publici donose aktualne tekstove koji ne propituju samo 
književno ili umjetničko polje, nego i vlastitu političku zbilju te se obračunavaju 
s različitim pogubnim elementima političkih mitova, ratnih trauma i njenih 
posljedica na kulturnim prostorima. Budući da je riječ o časopisima koji imaju 
definiranu čitateljsku publiku, možemo pretpostaviti da su njihovi čitatelji već 
otprije upoznati s djelovanjem stranih časopisa te da dijele slične (ako ne i iste) 
političke svjetonazore. Također, riječ je o časopisima čije su potpune arhive 
dostupne na Mreži: usprkos nedovoljnom interesu institucija, čitateljskim 
zajednicama je pohranom podataka u elektronskim bazama omogućena neometana 
komunikacija. 

ZAKLJUČAK

Kulturne institucije poput akademija, fakulteta i instituta nisu osiguravale 
trajnost sjećanja na zajednički kulturni prostor te su tijekom 90-ih velikim dijelom 
bile fokusirane na brisanje, negiranje i negativan odnos prema kulturnom prostoru 
Drugog. Zbog toga se u nultim godinama može doimati kako, na primjer, hrvatski 
čitatelji iznova otkrivaju srpsku književnost. Međutim, ne postoji ništa što je 
potpuno novo te slijedom toga ni 90-e ne treba promatrati kao potpuni gubitak 
komunikacije. Prisutnost književne produkcije Drugog u nultim godinama 
motivirana je, osim razvidnih ekonomskih čimbenika, interesom čitatelja kod 
kojih je sjećanje na zajednički kulturni prostor pohranjeno u arhivima kulturnog 
pamćenja. To pohranjeno kulturno pamćenje je, potaknuto promjenom političkih 
garnitura i interesom izdavačkih kuća, aktivirano tijekom nultih godina i 
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oprimjereno nekolicinom simptomatičnih suradnji u srpskim i hrvatskim 
časopisima. Te suradnje svjedoče ne samo aktualnu književnu i političku situaciju 
nego se nastavljaju jednako na zajednički predratni kulturni prostor kao i na 
poslijeratnu šutnju i tišinu. „Sve ono što nas prlja i razara“ (Modiano, 2014: 140) 
ne može biti izbrisano, posebno ne u vrijeme masovnih medija i neprikosnovene 
dominacije Mreže, ali može biti vidljivo, protumačeno, negirano ili afirmirano. 
Tekst može inkorporirati i tišinu. 
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THE CULTURE OF INSATIABLE YEARNING IN ZADIE 
SMITH’S THE AUTOGRAPH MAN

The Autograph Man captures perfectly the state of modern society at the beginning of the 
21st century. This paper analyses how living in the society which is underpinned by insatiable 
yearning shapes the identity of the individual. Always wanting what the individual does not 
have and does not necessarily need blurs the border between fantasy and reality, authentic 
and fake, important and trivial. The culture of consumerism has transcended the world of 
material things and governs Alex’s private life. His most intimate relationships are strongly 
influenced by the culture which glorifies symbols as the ultimate value. Alex’s obsession with 
celebrity culture only proves to be a shield from being truly emotionally involved with other 
people.

Key words: individual, consumerism, modern culture, society

INTRODUCTION

After the great success of Smith’s debut novel White Teeth, The Autograph 
Man was regarded as a disappointment by many (Tew, 2013). In her second novel, 
the sense of identity is regarded in terms of mass media and distorted values of 
modern society. Terentowicz-Fotyga writes that the sense of identity is not 
influenced by migration and displacement, but by the problematic experience of 
reality. (2008:  57) 

Alex’s job perfectly embodies ‘the contemporary preference for the symbolic 
over the real, image over substance’ (Tew, 2010: 72). Alex is not a typical 
representative of the consumer society. Unlike his childhood friend who is a rabbi, 
Alex does not collect things which are to be placed carefully between him and 
death (Smith, 2003: 200). His life is not built on typical consumption, but it is still 
a life oriented completely towards fame, the most desired commodity at the turn 
of the century. Although Alex does not exhibit common consumer lifestyle, his 
perception of the world and himself reflects the world governed by consumption. 
Consumerism has changed societies across the world irrevocably and it has 
transformed people’s desires and value system. The consumer society shapes the 
individual to be egotistic, hedonistic and materialistic. This paper analyses how 
such lifestyle and value system impair individuals and their personal relationships 
since it is incompatible with basic needs of human beings. Endless yearning for 

1 radjenovic.mi@gmail.com
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something new and exciting creates dissatisfaction in everyday life which 
transcends the material world and becomes a guiding principle even for the most 
intimate relationships. Thus, consumer culture affects not only how individuals 
choose to spend their money or time, but also their personality. Alex’s choices in 
life bring unhappiness and dissatisfaction to himself and people close to him. In 
order to understand Alex, it is essential to deconstruct consumer culture and its 
influence on the individual’s psyche. By examining principles of such society and 
its value system the paper analyses how it affects the formation of an individual.   

CONSUMERISM AND ITS EFFECT ON THE INDIVIDUAL

In the book Consumerism in World History, Peter Stearns describes a society 
which is defined by consumerism as:

…a society in which many people formulate their goals in life partly through 
acquiring goods that they clearly do not need for subsistence or for 
traditional display. They become enmeshed in the process of acquisition 
– shopping – and take some of their identity from a procession of new items 
that they buy and exhibit. (2001: 9)

Just how much such society shapes individuals testifies the fact that prior to the 
eighteenth century the English language did not have a word to denote the state of 
being bored (Stearns, 2001: 22). Aside from the obvious changes which consumerism 
brought to the way the commodities were marketed, sold and bought, it changed 
aspirations and desires of individuals and their definition of happiness (Stearns, 
2001: 25). Already in the nineteenth century, people were taught to admire novelty 
and take strolls through department stores, a new invention at the time, in search 
for the latest version of a product they already had (Stearns, 2001: 45). By the 
twentieth century, just like clothes, many products had the newest version just 
waiting to be bought (Stearns, 2001: 47). The frenzy over the latest rage dominated 
also the leisure time of the individual. People now expected to be entertained by 
watching, listening or reading a product they had bought (Stearns, 2001: 50). 
Consumerism eventually became commonplace and was instilled from the earliest 
age (Stearns, 2001: 56). In his book To Have or To Be, Erich Fromm notices:

In the older period, everything one owned was cherished, taken care of, 
and used to the very limits of its utility… Today, consumption is emphasized, 
not preservation, and buying has become ‘throw away’ buying. Whether 
the object one buys is a car, a dress, a gadget, after using it for some time, 
one gets tired of it and is eager to dispose of the ‘old’ and buy the latest 
model. …and today’s motto could indeed be: ‘New is beautiful!’ (1997: 59)

 After the World War II television slowly allowed advertising to enter every 
home (Stearns, 2001: 126). Soon, even the politicians were to be marketed as 
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commodities, perfectly packed and sold to eager consumers (Stearns 2002: 127). 
Today consumerism seems to have an influence on almost every aspect of our 
lives. According to some critics, many people have started viewing ‘their spouse 
in consumerist terms’ (Stearns, 2001: 128). Stearns makes an interesting point:

By 2001, despite unprecedentedly high incomes, over half of all Americans 
had almost no savings and a third live paycheck to paycheck, often in 
considerable consumer debt. In some cases this situation reflected continued 
real poverty, but in others it followed from a sense that so many goods and 
trips had become absolutely essential. (2001: 128)

Generations have grown up with consumerism from the earliest age and can 
no longer comprehend their lives outside the boundaries of a consumer society. 
According to Fromm, the problem with this new way of life is that it is based on 
two psychological premises:

1. that the aim of life is happiness, that is, maximum pleasure, defined as the 
satisfaction of any desire or subjective need a person may feel (radical 
hedonism)

2. that egotism, selfishness, and greed, as the system needs to generate them 
in order to function, lead to harmony and peace. (1997: 3) 

Yet, Fromm concludes that we live in a society of unhappy people – lonely, 
anxious, depressed, destructive and dependent. He sees the reason for this in the 
fact that people believe that if they have more, they are more. There is no end in 
desiring because there is no end in having. Radical hedonism and unlimited 
egotism have become the basis of economic behavior. In such society greed and 
selfishness are presented as an innate part of human character, even though these 
egotistic drives are fueled or even produced by the logic – the more I have the 
more I am. (Fromm, 1997: 4-6) Western society is oriented towards money, fame 
and power (Fromm, 1997: 16-17). Fromm distinguishes two modes of existence 
– the mode of being and the mode of having. In the mode of having, an individual 
sees the whole world as something that can be owned, not just things, but also 
people (Fromm, 1997: 20-21). Individual is actually objectified because his or her 
sense of identity is based only on the objects one possesses (Fromm, 1997: 63–64). 
Fromm coins the term the marketing character – a human being becomes a mere 
commodity on the ‘personality market’ where the most important thing is the 
ability to sell oneself. The marketing character is not only based on the person’s 
qualities, but also on his or her ability to present himself or herself as a perfect 
desirable package (Fromm, 1997: 120-121). 
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ALEX’S YEARNING

Alex-Li Tandem is an autograph man whose livelihood is based solely on 
collecting, trading and verifying the authenticity of autographs. Alex’s generation 
is described as ‘the generation who watch themselves’ (Smith, 2003: 2). Twelve-
year-old Alex sees himself as a supporting character in other people’s lives. He 
imagines himself being attacked by a shark while the lifeguard pays no attention 
to this tragedy because he is flirting with a pretty girl (Smith, 2003: 1-2). Recurring 
theme in The Autograph Man is the influence of media on people’s perception of 
themselves and the world. Smith suggests over and over that people’s experiences 
and reactions lack authenticity because they are merely plagiarized versions of 
the media images which are forced upon us daily in a number of ways. Thoughts, 
feelings and tastes are directed by the mass media and Alex-Li’s generation is not 
able to communicate without using references to popular culture. Viewing the 
world through the prism of popular culture allows Alex to be emotionally detached 
from others. This way he avoids the possible trauma of losing someone like he 
had already lost his father when he was twelve years old. Celebrity culture makes 
it possible for him to feel that he has an intimate connection with people he has 
never met. This way he is shielded from the possible rejection or loss (Parker, 
2013: 72-73).  

Readers meet twelve-year-old Alex on the day his father suddenly dies, but it 
is also the day he discovers his passion - autograph collecting. Now, Alex is 27 
years old, obsessed with his health and death, but in spite of this he smokes, drinks 
often and a lot, takes drugs. One of the most important people in his life is a person 
he has never met – an old Hollywood actress, Kitty Alexander. His enchantment 
with fame is a direct consequence of seeing the fame as the only way one can 
cheat death. He believes that by owning signed photographs, you can ‘partake (in 
however minor a way) of the famousness of these people and their remarkable 
ability to cheat Death of its satisfaction: obscurity’ (Smith 2003: 182). For people 
like Alex, fame is almost a new religion which can provide immortality (Fromm 
1997: 67). He feels that if you go somewhere where you do not know anyone, it is 
like being dead (Smith 2003: 167). He defines himself in terms of celebrity when 
he makes a comment that he has no fans (Parker 2013: 72).

Smith juxtaposes reality with the cinema magic right at the beginning of the 
novel. Adam who comes from United States as a child to the London suburb is an 
instant attraction:

Adam was instantly the lord of the playground. Li-Jin smiled at the memory 
of Alex coming home one day speaking of ‘a boy from films’, as if Adam 
had stepped off the screen into the suburbs, one of those beings of the 
cinema who never die. But for Adam, it couldn’t last. His accent melted, 
his body grew. Seven years later and Adam Jacobs is still being punished 
for ever turning up in a suburb, acting like he was made of magic. (2003: 
11)
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Immortality and magical allure are the qualities attributed to the celebrity 
status. But celebrity status has the ultimate quality of the consumer society – it is 
a yearning that cannot be satisfied. Celebrities are unattainable; they are always 
far no matter how close they are. Alex is almost offended when he realizes that he 
is at the same coffee shop as Leonard Cohen or staying at the same hotel as a famous 
singer. They should not inhabit the same space as the ordinary people. Ordinary 
people are nothing more than walk-on parts with no lines (Smith, 2003: 175). 

Alex has been with Esther for ten years, but when they have a car accident, he 
first checks if anything has happened to his autograph of Kitty Alexander. A banal 
thing as a piece of paper with a signature on it is given a great value. Besides being 
monetary valuable, Alex regards it to be more important than his girlfriend. Alex’s 
relationship with Esther shows he has embraced the consumer ethics. He thinks he 
adores her, but that he is just not always good at showing it. He believes he has her 
in his heart, but not always in his mind. Despite his adoration, he rarely notices her 
beauty, but only when other people mention it, especially ones who meet her for the 
very first time (Smith, 2003: 99). Readers hear about her incredible beauty always 
form other characters who seem almost compelled to mention her good looks. How 
much he does not have Esther on his mind shows the fact that he decides to call her 
for the first time after the car accident only when he realizes that he has booked 
tickets to New York for two people during his drug-induced state. Alex is disappointed 
to hear that Esther has to have her pacemaker replaced at that time. Alex chooses 
to go to New York rather than to stay with her. One of his first thoughts is that the 
black skin scars badly (Smith, 2003: 161). Alex seems more concerned with a 
superficial thing as a scar than possible surgery risks. For Alex, Esther is like a 
product which has become obsolete. He desires Esther to be forever new and distant:

He wanted to meet her for the first time, over and over. He wanted to always 
be at the beginning of the movie – not in the car park but in the classroom. 
He was in awe of her beauty and he never wanted to lose that awe. Yes, doctor, 
yes. I want to be her fan… He understood that in all likelihood this sort of 
thinking would lead him to die lonely, without anyone. (Smith, 2003: 100)

He cheats on Esther with the woman he works with, Boot, but stops seeing her 
the moment he realises it might affect his relationship with Esther. He feels sorry 
he has not had any luck with his neighbour Anita. Adam sees through his endless 
search for something new:

Kitty, Boot, Anita – they just overlap each other. Think of an art restorer 
peeling the paint off a portrait underneath. You ruin a perfectly good 
painting out of some misplaced curiosity – the possibility of other portraits. 
It’s a kind of endless substitution – and all because you don’t know how to 
deal with things as they are. (Smith, 2003: 177)
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As Parker indicates, Alex’s relationship with Esther shows he is not capable of 
emotionally connecting with others. His obsession serves as a safeguard from 
intimacy. He is more concerned with symbols or images than with reality (2013: 
73). His obsession stems from culture obsessed with fame.

Alex exhibits typical consumer attitude in his relationship with Esther. He 
cannot be satisfied with what he already has. In the consumer society human 
beings are seen as things which can easily become obsolete regardless of their 
qualities. According to Fromm, greed is a natural outcome of always desiring to 
have more and such greed can have many faces, among others, a face of a 
womaniser. Also, Alex’s greed is evident in his relationship with Adam – he 
worries that Adam’s bond with Joseph could be stronger than theirs (Smith, 2003: 
80-81). He wants Adam only for himself. The problem with greed is that it cannot 
be satisfied because it cannot cure the inner problems of boredom, loneliness and 
depression (Fromm, 1997: 92). The solution to inner problems in the consumer 
society is often seen as something that can be bought, for example, taking drugs 
to experience religious epiphany. Marvin, a milkman and an ex-drug dealer, 
explains to Alex the ludicrousness of such idea:

It’s meant to be: here’s your thirty quid or whatever, take me to the higher 
consciousness, please. And it don’t work that way, Bro. You don’t get the full 
benefit. You’ve got to work your way up that tree, meaning that that is an 
allegory, which is saying: you can’t just fly up to the branches. You get me? 
(Smith, 2003: 52)

Modern society encourages selfishness and self-absorption. Erich Fromm 
argues that ‘the character traits engendered by our socioeconomic, i.e., by our way 
of living, are pathogenic and eventually produce a sick person and, thus, a sick 
society’ (1997: 7). 

Alex’s egotism is often mentioned by Adam and Esther. Adam says to him, ‘You 
are not the world. There are other people on this film we call life.’ (Smith, 2003: 
61) When Esther tells him she knows he has cheated on her, he feels as a victim of 
injustice (Smith, 2003: 159). The world which readily welcomes endless hedonism 
and egotism gives Alex an excuse to be completely absorbed in his superficial needs 
without paying any attention to the feelings of people who are supposed to be the 
most important ones in his life. Alex is encouraged not to deal with his true fears 
and problems. The modern world promotes consumption in different forms as a 
solution to the most intimate problems every individual encounters in his/her life. 
Inevitable death is cured by becoming famous, wealthy or powerful; inability to 
connect with other people is solved by not being truly involved with anyone and by 
simply replacing people with new ones as if they are products who have expiry date.

Alex suspects that people from the Third World are less-conscious than people in the 
West (Smith, 2003: 64). He is well-aware that he spends his life concentrating on trivial 
and banal information. At one point he thinks, ‘With this space in my brain, thought 
Alex, I could have learnt Hebrew. I could have been somebody.’ (Smith, 2003: 84)
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ALEX’S REALISATION OF HIS TRUE NATURE

Alex goes to New York to prove that he has Kitty Alexander’s authentic 
autograph and to take part in the Autographicana Fair. The fair is a celebration of 
banality. Himmler’s exercise book which he used when he was fifteen is regarded 
as something valuable, especially because he made one mistake in it. Alex often 
persuades himself he is not like other autograph man, that he is different and that 
he is not one of them (Smith, 2003: 246). At one point he seems aware of the 
banality of this business and its futility:

He could feel himself growing hysterical. And they just keep on collecting! 
As if the world could be saved this way! As if impermanence were not the 
golden rule! And can I get Death’s autograph, too? (Smith, 2003: 247)

The trip to New York forces Alex to see the emptiness of celebrity culture, its 
lack of meaning. He befriends Honey Brown, now autograph collector, but former 
prostitute who had her fifteen minutes of fame when she was arrested with a famous 
Scottish actor. She describes her infamy as nothing more than the fact that more 
people know you than you know them (Smith, 2003: 255). She dislikes being 
recognized, yet she feels she cannot sense herself if nobody recognises her (Smith, 
2003: 259). As if the sense of one’s identity resides in others, as if it is no longer an 
inherent part of the individual, but something belonging to everyone else.

According to Walters, Honey is transformed from a jezebel character to an 
almost motherly figure taking care of Alex. She helps him meet Kitty and does not 
allow him to give up (2008: 134-135). When Alex realizes he is finally going to 
meet Kitty, he is terrified he is about to lose one more sacred thing in his world. 
The moment the dream is caught, it is no longer a dream; the moment the yearning 
is satisfied it is no longer something valuable. Alex has been writing letters to Kitty 
since he was thirteen, but at one point he decides he is not going to write to her, but 
about her. These letters exhibit Alex’s empathy, the possibility to imagine life 
through someone else’s eyes. The paradox is that such empathy is the thing that 
Alex lacks in his relationship with other people (Tew, 2010: 84).

Alex is bewildered that Kitty Alexander claims to be his fan and that something 
he has written has affected someone else (Smith, 2003: 277-280). Kitty’s lifestyle 
is ordinary, even mundane and there is nothing magical or surreal about it. Kitty 
wonders what lacks in Alex’s life to spend his time writing letters every week to 
an actress who had been popular before he was born (Smith, 2003: 287). Days spent 
in the center of everything, New York, force Alex to reevaluate his life. For the first 
time Alex is aware that he has not thought of his girlfriend for a long time even 
though she is in hospital recovering from a surgery (Smith, 2003: 331). At one 
moment, he even feels gratitude for having that same girl kiss him in the same place 
for ten years (Smith, 2003: 345).

Alex finally has a chance to see what it is like to be famous at first hand - Kitty 
is thought to be dead and Alex manages to sell her autographs and letters for an 
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incredible amount of money. Nobody knows that he has made an agreement with 
Kitty and that the money is actually hers. Although nothing has changed, Alex is 
forced to become someone else because he is perceived as someone else. He is not 
allowed to make comments like before or to have a drink at the same place with 
less fortunate, ordinary people (Smith, 2003: 362-363). It becomes apparent how 
easily truth can be distorted and that is very difficult to tell the point where reality 
finishes and fantasy begins.

His journey of self-realization leads him to face his fear of death – he has to 
come to terms with the fact that everyone he knows and loves will eventually die. 
Before he dealt with this terrifying fact cinematically (Smith, 2003: 391). Death 
cannot be cheated; you cannot buy your way out of it.

For Terentowicz-Fotyga, this second part of the book is a quest for ‘the real’, but 
it remains an open question if Alex finally transforms himself (2008: 70). In the end, 
Alex, who has spent his life honouring dead celebrities, finally honours his father by 
performing a ritual together with his friends and mother in a synagogue (Wood, 2002).

Alex comes to terms with his mortality and mortality of the people he loves. 
But has Alex recognised the hollowness of celebrity culture after befriending his 
favourite celebrity of all times, Kitty Alexander, and after becoming a celebrity 
himself? Perhaps the more important question is if Alex has finally seen through 
the trappings of the society which celebrates image before substance, novelty and 
unattainability as the ultimate value. Alex still lives in the world which promotes 
yearning instead of cherishing, which relies not only on egotism and selfishness, 
but also on superficial, banal and trivial.

The Autograph Man was not met with favorable reviews. Michiko Kakutani 
dubbed it to be ambitious, but flat-footed, grudging performance (2002). Singh ends 
her review with the following sentence, ‘As we express our disappointment with 
Zadie Smith, we should also realize that she too has written a critique of us as 
readers.’ (2002) Wood argues that Smith’s novel suffers from the same malady as 
her character – the novel is full of pop-culture trivia. Hence, it exhibits the very 
corruption her character has to transcend. He compares Alex to millipede which 
becomes aware of its thousand legs and becomes paralyzed by indecision. Alex is 
also arrested by the abundant knowledge (2002). 

CONCLUSION

Alex chooses fantasy over reality, symbols over substance, insignificant triviality 
over complex truth. He admires celebrity status and spends his life admiring actress 
he has never met. Understanding death in the consumerist terms allows Alex to 
ignore his fears and to nurture misconception that death can be cheated by achieving 
or at least coming close to fame. The consumer system is based on  acquisition, but 
fame cannot be bought. Fame represents perfect embodiment of insatiable desire 
which is the basis of consumer economics. Fame is an elusive quality which is 
desired by many but achieved by few. For this reason, everyday mundane objects 
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which are connected to celebrities are given almost supernatural powers. Everyone 
can take part in this fantasy if they are ready to buy their way in. Alex chooses to 
be deluded in such a way and accepts that banal commodities are valuable only 
because they were grazed by stardust. 

Consumer society encourages selfish and egotistic drives which cause dysfunctional 
relationships. Endless yearning inherent in such culture encourages perceiving close 
people like objects that can become obsolete and replaced by someone new and 
exciting. The pervasive consumerist premise that nothing deserves cherishing and 
admiring after it is attained impairs personal relationships. Alex desires Esther to be 
unattainable like a movie star. Such ideals are incompatible with reality. 

Consumerism seems to have an overwhelming influence on every aspect of 
Alex’s life. Although he is forced to recognize uncomfortable truth, it seems almost 
impossible that transformation is complete and permanent. Consumerism has 
managed to change not just lifestyles, desires, world economy, but also the basis of 
human character and its primordial need for altruism, closeness and empathy.   
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HIBRIDNI IDENTITETI U ROMANU ZEJDI SMIT BELI ZUBI 2 

Contrary to distinctly negative meaning the hybridity had in a modernist discourse, in the 
field of postcolonial theory, this concept becomes crucial because it implies the reality of 
migration, racial and ethnic mixing, and crossing cultures in the global world. This paper 
reveals a literary world of Zadie Smith in her first novel, White Teeth (2000), in the suburban, 
multicultural London, which is presented as a carnival space where hybridity dominates as a 
legacy of colonial migration. This essay is going to show the hybridity’s influence on 
immigrants, as well as on the former imperial cultures. Special attention will be paid to lives of 
the ordinary, marginalized Londoners, where hybridization is most visible.

Key words: postcolonialism, hybridity, identity, London, coincidence

U okvirima modernističkog diskursa, pojam hibridnost je imao izrazito 
negativno značenje jer je rušio granice ustaljenog poretka koji je podržavao 
„čistotu“ kulturnih formi i oblika. Takođe, on je ukazivao na neautentičnost, 
neželjeni uticaj drugih rasa na čistotu bele rase, kao i na mešanje nesrazmernih 
kultura. Nasuprot tome, na polju postkolonijalne teorije, hibridnost postaje 
centralni pojam, koji podrazumeva realnost migracija, rasnog i etničkog mešanja, 
ukrštanje kultura u multikulturnom svetu. Sada se hibridnost direktno suprotstavlja 
verovanju u „autentičnost“ nacionalnih kultura, a mišljenje da su zemlje Trećeg 
sveta „egzotični“ prostori nedodirnuti globalizacijskim procesima, danas zvuči 
prilično apsurdno.

Kao posledica migracija i uspostavljanja principa multikulturalizma, hibridnost 
počinje da se javlja i u nekadašnjim kolonijalnim silama. Usled upliva kulturoloških, 
religijskih ili, pak, uticaja pop kulture migranata iz celog sveta, dominantna 
kultura Zapada je onemogućena da uredi poredak prema određenim hegemonijskim 
nastojanjima. Ta unutrašnja hibridnost većine savremenih društava baca potpuno 
novo svetlo na ranije uspostavljene odnose između Zapada i Trećeg sveta.

Studije kulture smatraju da je jedinstvo nacije uvek zamišljeno ili izmišljeno 
da bi se borilo protiv raznolikosti, antagonizma i društvene dinamike. Stožerne 
vrednosti jednog nacionalnog, singularnog mentaliteta jesu stanovište jedinstva, 
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zajedništva, integriteta, a raznolikost je problem zato što se dovodi u vezu sa 
zamišljenim opasnostima kulturnog i političkog „rascepkavanja“, nereda i gubitka 
koherentnosti. Mnogostrukost i kompleksnost su definitivno postale deo 
svakodnevne realnosti, sa kojom savremene nacije treba da žive i da se suočavaju.

 U kontekstu evropskog identiteta, Cvetan Todorov je razvio sledeću hipotezu: 
„Jedinstvo evropske kulture počiva u načinu upravljanja različitim regionalnim, 
nacionalnim, religijskim i kulturnim identitetima koji ga sačinjavaju, dajući im 
nov status i izvlačeći korist iz samog tog pluraliteta“ (2010: 252). Što se tiče 
britanskog identiteta, po mišljenju Filipa Tjua, za mnoge savremene kritičare, 
„samo pitanje šta je britanski identitet kao da predstavlja nesavladiv problem, kao 
da zahtevaju da ostane vezan za imperijalistički kontekst, kao večna tačka 
suprotstavljanja i kao negativna referenca, i time efikasno zaobilaze svaku debatu 
o mogućnostima obnovljenog nacionalnog, intelektualnog identiteta“ (2006: 57). 
Kevin Robins u tekstu „Ka Londonu: Gradu izvan nacije“ (2003) smatra da se 
transformacijama povezanim sa procesom globalizacije ne može prići iz 
nacionalnog okvira, da se one ne mogu razumeti u okviru nacionalnog mentaliteta, 
te zato ovaj problem usmerava ka Londonu, mestu najintezivnijih i najdinamičnijih 
globalnih promena. Čini se da je okvir savremenog megalopolisa pravo mesto za 
redefinisanje nacionalne kulture i kulture uopšte. Trevor Filips doživljava 
multikulturni London kao „zvuk stotine kultura koje se lagano sudaraju, nekad 
se spajaju, a povremeno neprijatno stružu“ (Philips, 2000: 19). Jasno je da autor 
ima u vidu kompleks prostorno razmeštenih kultura koje se u svom neprestanom 
kretanju preklapaju, međusobno sporazumevaju i uznemiravaju, gradeći na taj 
način jednu realnu koegzistenciju koja se odupire bilo kakvim nacionalnim 
težnjama asimilacione prirode. Za Pitera Akrojda (Ackroyd, 2000), London je 
Vavilondon jer ga vidi kao grad koji je ispunjen mnogim raznolikim i nerazumljivim 
glasovima. Pripadnost gradu je suštinski različita od pripadnosti naciji. Urbane 
identitete ne karakteriše trajnost, podložni su promenama, ali su i manje ograničeni 
od nacionalnih. Dejvid Miler (Miller, 1995) vidi London kao ogromni kulturni 
rezervoar i resurs, vredan zbog svoje kompleksnosti i nepredvidljivosti. 

Prava slika ovakvog Londona vidljiva je u romanu Zejdi Smit Beli zubi (2000). 
Debitantsko delo mlade engleske spisateljice dobitnik je većeg broja uglednih 
nagrada i podjednako je popularan i kod čitalačke publike i kod kritičara. Neki 
ga, zbog njegove gustine i sentimentalne posvećenosti čitavom nizu likova, kao i 
zbog koncepta groteske i slučajnosti, nazivaju „kvazidikensovskim“. Filip Tju ga, 
zbog njegove pronicljivosti, složenosti, komičnosti i hibridnosti, kao i zbog širokog 
klasnog i rodnog gledišta, upoređuje sa romanom Lucky Jim (1954) Kingslija 
Ejmisa. U romanu Beli zubi zaista možemo prepoznati istančani ejmisovski sluh 
za nijanse i varijetete svakodnevnog govornog jezika, vrcave igre reči i veštinu 
kreiranja komičnih situacija.

Ipak, multikulturni London Zejdi Smit najpre možemo da uporedimo sa 
Ruždijevim demistifikovanim potmodernim svetom. U tom karnevalizovanom 
prostoru probijene su sve utvrđene granice i zabrane, izvrnute su uobičajene 
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društvene hijerarhije, igra se rasplamsala bez ikakvih ograničenja. Takođe, u 
njemu se oslobađa mesto za nepatvoreni govor mnogostrukih glasova, dijalog 
između nebrojenih tvrdnji, vizija i ideologija, koji često prerasta u sukob bez 
pobednika. Svaki od ovih razgovora nema konačan ishod, u njima se ništa ne 
rešava, zaokružuje ili isključuje, u suštini, sam dijalog jeste smisao. Svet Smitove 
je prigradski, sekularizovani London, koji definiše ono što je neobično, neprikladno 
i smešno u priči koja prati sudbinu međusobno povezanih porodica. Konačno, u 
tom karnevalizovanom prostoru prepoznajemo i hibridnost koja, kao nasleđe 
kolonijalnih migracija, ima uticaj koliko na imigrante, toliko i na bivše imperijalne 
kulture, a naročito je vidljiva u životu običnog sveta, kod onih marginalizovanih, 
osuđenih na podražavanje.

U knjizi Književne teorije XX veka, Ana Bužinjska i Mihal Pavel Markovski 
kao jedan od pravih primera s tačke gledišta postkolonijalnih studija, u kojem je 
odnos između kolonizatora i kolonizovanih izrazito shematizovan, uzimaju Buru 
Viljema Šekspira. Po njihovom mišljenju, Šekspir je jednu od svojih poslednjih 
drama napisao pod utiskom izveštaja iz Novog sveta, čak je u svoj tekst ugradio 
detalje iz putopisa kolonizatora. Smeštajući radnju na tajanstveno ostrvo u 
Sredozemnom moru i koristeći konvencije tipične za elizabetansko pozorište, on 
je maskirao ovu kulturnoistorijsku dimenziju teksta, iz kojeg jasno izbija retorika 
evropske dominacije nad kolonizovanim zemljama.

Za moto prvog poglavlja romana Beli zubi, Zejdi Smit upravo uzima citat iz 
Bure: „Ono što je prošlo je prolog.“ Po mišljenju Džonatana Sela (2006), ovaj citat 
na samom početku romana ukazuje na put degradacije prošlosti u odnosu na 
poziciju prvenstva, koju će postepeno zauzimati sadašnjost i budućnost. Ovu 
tvrdnju opravdava i početna situacija u kojoj zatičemo jednog od glavnih 
protagonista romana, Arčija Džonsa. On u novogodišnjoj noći sedi u svom 
automobilu, licem oslonjenim na volan, raširenih ruku kao na krstu i čeka da ga 
uguši gas iz izduvne gumene cevi usisivača marke „Huver“. U levoj šaci steže 
medalju za služenje u armiji (iskustvo koje je Arčiju donelo samo ogromni skelet 
u ormaru), a u desnoj venčani list (iskustvo propalog braka iz koga je poneo samo 
pomenuti usisivač, koji je radio potpuno suprotno od svoje funkcije, podizao je 
prašinu umesto da je skuplja). Ipak, „život jer želeo Arčija, a Arči je, na sopstveno 
iznenađenje, želeo život“ (Smit, 2004: 15). I, na obostrano zadovoljstvo, oni 
nastavljaju zajedno, izronivši iz mračnog balasta prošlosti u jednu više nego 
primamljivu sadašnjost i obećavajuću budućnost. Naime, kada je kasapin Mo 
Husein-Ismael, koji se adaptirao na Englesku zahvaljujući svojoj veštini igranja 
kriketa sa golubovima u letu, spasio četrdesetsedmogodišnjeg Arčibalda Džonsa 
iz zagrljaja smrti, oporavljeni Arči iste noći upoznaje devetnaestogodišnju Klaru 
Bouden, sa kojom ubrzo staje pred oltar. 

Ovakvom uvertirom, Zejdi Smit najavljuje slučaj kao bitan činilac ovog 
romana. Arči je sve odluke koje je donosio u životu određivao bacanjem novčića, 
pa je tako slučaj odredio njegovo neuspelo samoubistvo, baš kao i, tridesetak 
godina ranije, neuspešno ubistvo u ratu. On predstavlja oličenje čoveka bez korena 
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i bez sposobnosti da racionalno donosi svoje odluke, daleko od bilo kakve vezanosti 
za imperijalistički kontekst, not-quite-not-white Englez, kako je primetio Tarin 
Beukema (2008). Ironija je u tome što bi takav epitet trebalo da ponese njegov 
najbolji prijatelj, Samad Mijah Ikbal, musliman iz Bangladeša, koji je došao u 
Englesku kao sredovečni čovek da započne novi život sa svojom dvadesetogodišnjom 
nevestom, Alsanom Begum. S obzirom na to da u Engleskoj nije imao nikoga, 
Samad se obratio za pomoć svom saučesniku iz jedne zajedničke avanture iz 
završne godine Drugog svetskog rata, preciznije, iz događaja koji je sledio 
neposredno nakon samog svršetka rata. To je definitivno bio početak jednog 
velikog prijateljstva, koje se uglavnom odvijalo u „O’Konelovoj bilijarnici“, napola 
kafeteriji, napola kockarskoj jazbini. Tipično mesto za karnevalski svet, kao i za 
hibridni London. Na zidu su odlomci iz Kurana zajedno sa slikama irskih konja 
za trku, a licenca za pab registrovana je na ime Endrju O’Konel Jusuf. Vlasnik 
ovog mesta je iračka familija koja broji pet sinova sa zajedničkim imenom Abdul. 
Međutim, zanimljivo je da su i njihova imena hibridizovana, pa će sadašnji vlasnik 
nositi ime Abdul-Kolin. 

Umesto da Arči postane Samadov vodič kroz život u Engleskoj, desilo se su-
protno. Kako sam Arči zaključuje na samom kraju romana: „Mentor… Za njega 
je to oduvek bio Samad… Oduvek Sami. Kroz sito i rešeto. Pa čak i kad bi i došlo 
do smaka sveta. Tokom 40 godina, nijednu odluku nije doneo bez njega. Dobri 
stari Sam. Ljudina“ (Smit, 2004: 488). Sa druge strane, Samad nikad nije odustao 
od pokušaja da pronađe način za pomirenje svog bengalskog sa engleskim 
identitetom. On je vrlo brzo shvatio da je postao čovek mimikrije, kolonijalni 
subjekt koji pokušava da se prilagodi kontradiktornim diktatima asimilacije koje 
je uspostavila imperija (Dawson, 2007). U tom smislu, pošto se mimikrija od 
strane kolonizovanog odvija na svesnom nivou, ona može biti subverzivna s 
namerom. Primer za to je Samadova kratkotrajna avantura sa nastavnicom koja 
predaje muzičko njegovim dečacima, Engleskinjom Popi Bart-Džons, koja se 
završava onog trenutka kada je to Samad odlučio. Po mišljenju Anije Lumbe: 

Мimikrija se takođe može posmatrati kao poseban oblik prisvajanja centra 
i prilagođavanja (post)kolonijalnoj situaciji. Izmeštenost ili podvojenost 
subjekta uslovljena je time što je pozvan da imitira kulturu koju nikada ne 
može dostići, kao što se ne može osloboditi sopstvenih karakteristika koje 
je naučio da potcenjuje, što ga osuđuje na neumitnu agoniju (Loomba, 2005: 
148-149).

Arči će za Samada reći da nije onaj tip Indusa (doduše, on i za svoju ženu Klaru 
smatra da nije onaj tip crnkinje), jer „jede nedeljno pečenje k’o da ti je rod rođeni“ 
(Smit, 2004: 57), podvlačeći sa puno razumevanja da „stalno poslužuje indijsku 
hranu, pa ne želi još i da je jede“ (2004: 57). Sam Samad priznaje da nije religiozan 
čovek, međutim, vera je za njega oličenje tradicije, vodila ga je ka korenima, koji 
su pružali dobre, neumrljane principe. Ipak, to nije značilo da bi on mogao da živi 
u skladu sa njima, niti da se povinuje pravilima koje propisuju. Samad radije živi 
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pod plaštom lažnog mita o slavnom pradedi Mangala Pandi, koji je navodno 
pokrenuo indijsku pobunu protiv kolonizatora 1857. godine. On će svog pretka 
neprestano da potencira i uvek vatreno da brani, jer Panda, u stvari, kreira njegov 
identitet. U pogovoru za knjigu The World, the Text, and the Critic, Edvard Said 
će istaći da je svaka ljudska istorija ideološka konstrukcija zasnovana na „čudnom 
spoju iskustvenog i izmišljenog“ (Said, 1984: 423).

Zanimljivo je kako dvojicu prijatelja vide njihove mlade žene. Klara Bouden, 
koja se udajom za Engleza, s jedne strane, oslobodila stega religioznog fatalizma 
sopstvene majke, a sa druge, nastavila porodično „prokletstvo“ svoje bake 
Ambrozije, koja je zatrudnela za Englezom, kolonizatorom. Klara, koja je, kroz 
svoje sivo-zelene oči gubitnika, u Arčiju videla „onog tipa iz šale: poslednji 
muškarac na svetu“ (Smit, 2004: 49), imala je od početka braka razumevanje za 
činjenicu da je Arči provodio više vremena sa Samadom nego sa njom. Arčijevo 
objašnjenje da on i Samad svoje druženje utapaju u prošlosti, u sećanjima u kojima 
ona još uvek nije bila rođena, za nju je bilo sasvim korektno opravdanje. Aslana 
Ikbal, Samadova supruga takođe je odgajana u strogo religioznoj porodici, u kojoj 
žene nisu imale pravo glasa. Uvek su joj u glavi bile očeve reči: „U porodici kao 
što je naša, trebalo bi da naučiš da je ćutanje odnosno ono što se ne kaže, najbolji 
recept za porodični život“ (Smit, 2004: 78).  Njen brak sa Samadom Zejdi Smit 
prikazuje na krajnje groteskan način. Naime, oni sve svoje nesporazume uglavnom 
rešavaju tučom, koja se završi sveopštim pomirenjem. Salman Ruždi je u svojoj 
knjizi Imaginary Homelands (Rushdie, 2010) istakao da je zadatak pisaca da daju 
glas ućutkanim, provociraju superiorne glasove, da upute sumnju zvaničnoj verziji 
činjenica. Zahvaljujući pomenutim bizarnim bračnim situacijama, Aslanin glas u 
braku nije ućutkan, te se ona ne može poistovetiti sa iskustvom rani, radžine žene 
u Indiji, koje Gajatri Spivak (2011) koristi za primer epistemološkog nasilja 
imperijalizma. 

Aslanin stav prema muževljevoj opsesiji „slavnom“ prošlošću nije u tolikoj 
meri tolerantan poput Klarinog, ona je svesnija njenih pogubnih posledica 
(Samadova ubogaljena ruka i Arčijeva noga), kao i činjenice da se njihovi muževi 
samo međusobno poveravaju, a njima uglavnom govore laži, ili im jednostavno 
većinu stvari prećutkuju. Jednom prilikom, u Kilburn parku, tapšući se po stomaku 
u kojem je nosila dvojicu Samadovih naslednika, Aslana pomirljivo zaključuje da 
će oni, kao i Klarina kćer, koja će, takođe, uskoro pristići na svet, „imati očeve 
raskrečene poput paukova kosaca. Jednom nogom u sadašnjosti, drugom u 
prošlosti… Njihovi koreni će zauvek biti izmešani. A koreni se iskopavaju“ (Smit, 
2004: 81). 

Gajatri Spivak, profesorka sa univerziteta Kolumbija, uz Edvarda Saida i Homi 
Babu najuticajni teoretičar postkolonijalizma, radikalno ustaje protiv svake ideje 
ukorenjivanja. Komentarišući svoj položaj kritičara, ona vidi sebe kao osobu bez 
korena ili osobu koja pripada dvema kulturama, a da se ne uklapa u potpunosti ni 
u jednu od njih. Ona smatra da je to prednost, jer oseća da je za ljude važno da ne 
osećaju da su ukorenjeni u jednom mestu (Spivak, 1990). 
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        Kada se Samad, u međuprostoru između svog bengalskog indentiteta sa 
engleskim približio ovom drugom, on je pronašao način da se ni u kom slučaju 
ne odvoji od prvog. „A što je Samada plima dalje nosila i vukla u dubine uz pomoć 
primamljive sirene po imenu Popi Bart-Džons, on je postajao odlučniji da stvori 
korene svojim sinovima na obali; duboke korene koje nikakva oluja niti bura ne 
mogu iščupati“ (Smit, 2004: 183). U nedostatku novca za obojicu, opet je presudio 
čuveni Arčijev novčić, i tako je Magid poslat u Samadovu postojbinu Bangladeš, 
a Milat je ostao u Londonu. Posle samovoljne Samadove odluke da odvoji blizance, 
koju doživljava kao izdaju, Aslanino nepoverenje u muža prelazi u otvorenu 
subverziju. Ona donosi odluku da mu se više ne obraća direktno. „Tokom nared-
nih osam godina mu više nikada neće reći da, niti će mu kazati ne, već će ga 
prisliti da živi onako kako je ona živela – nikada neće znati i nikada neće biti 
siguran“ (Smit, 2004: 202). 

Aslana i Samad su se, međutim, uvek slagali u tome da su njihova deca rođena 
u „zelenoj, prijatnoj zemlji, u jednoj uravnoteženoj zemlji“ (Smit, 2004: 200), u 
kojoj su živeli kao pod staklenim zvonom, suviše bezbedni. Baš iz tog razloga, 
za razliku od Samada, koji svoju postojbinu Bangladeš sagledava iracionalno i 
doživljava je isključivo kao mesto hodočašća za svog starijeg sina, Aslana je 
uplašena za njegovu bezbednost u toj zemlji, jer ona smatra da će on, živeći pod 
stalnom pretnjom poplava, ciklonskih vetrova, uragana i blatnog klizišta, početi 
da olako shvata sopstveni život. S druge strane, u epizodi sa uraganom koji je 
zadesio njihov grad, Aslana pokazuje bezgranično poverenje u jedno drugo 
proročište, „Bi-Bi-Si“, i odbija da napusti kuću iako je svakog trenutka sve jasnije 
da je optimistična prognoza reportera pogrešna. Puna poverenja u engleske 
institucije, Aslana pokazuje svoj stepen adaptacije na sredinu, poistovećujući se 
sa Englezima, koji, po Samadovom mišljenju, nisu sposobni da pojme katastrofu.

Mišljenje Smitove je da je kulturu teško locirati, ali osećanje njenog prisustva 
opstaje u kulturnim predmetima naših života. Iako u ovoj vanrednoj situaciji 
racionalni Samad insistira da se pred olujom ponesu samo stvari od životne 
važnosti, Alsana najpre dohvati Horoskop Linde Gudman, umesto Kurana, a veliki 
boks ženskih cigareta, umesto hrane, džepnog nožića ili nekog sredstva za 
osvetljenje. Zejdi Smit se ovde poigrava sa urbanim mitom neodgovarajućih 
predmeta, koje ljudi grabe u krizi kako bi istakla nepraktičnost i potrošačku 
prirodu ljudskih života u savremenom gradu. Podložnost elementima popularne 
kulture očigledno je prisutna i u okviru prve generacije iseljenika, mada ne treba 
zanemariti činjenicu da je Samad mnogo stariji od svoje supruge. 

Različita je reakcija porodice Ikbal i na akciju spaljivanja knjige, koju 
prepoznajemo u indirektnom kontekstu kao Ruždijeve Satanske stihove. U toj 
akciji neposredno učestvuje i Milat, što je bio jedan od vidova njegove sopstvene 
marginalizacije. Alsana, još uvek ne znajući da u tom ritualu učestvuje i njihov 
sin, ismeva Samada koji, sedeći pored TV ekrana, podržava akciju, zato što 
reaguje, a da pre toga, baš kao i Milat, nije ni pročitao knjigu. Svoj konzervativni 
stav, koji Aslana ne propušta da prokomentariše, proizilazi iz neprosvećenosti, jer 
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je bukvar poslednja knjiga koju je pročitao, Samad štiti ironičnim stavom prema 
piscu, koga vidi isključivo u kontekstu zapadne sredine. Nakon što je supruzi 
spočitao da zanemaruje sopstvenu, bengalsku kulturu, otvorio je novi prostor za 
Alsanino subverzivno delovanje, jer ona insistira da Samad definiše šta uopšte 
znači biti Bengalac, konsultujući treći od dvadeset četiri toma njihove Reader’s 
Digest Encyclopaedia. Trijumfalno otkriva jednu poražavajuću činjenicu za 
Samada da su Bengalci definisani kao Indo-Arijevci, što je vrlo ironično, s obzirom 
na to da se on svojevremeno borio upravo protiv režima koji je zagovarao čistu 
rasu. Ipak, Aslana ne insistira na ideološkim zabludama, već ostaje u sociološkim 
okvirima kulturne različitosti: „Možeš se vraćati u prošlost do mile volje, ali je 
ipak lakše pronaći odgovarajuću kesu za Huverov usisivač, nego i jednu osobu 
čistog porekla i čiste vere na kugli zemaljskoj“ (Smit, 2004: 223).

I posle svega, najgore je prošao Milat, koji nije zatekao svoje najvrednije stvari 
po povratku kući, jer ih je njegova majka spalila na lomači. Aslana je smatrala da 
svako treba da nauči lekciju, ko spaljuje tuđe stvari, ostaće bez svojih. Dva minuta 
mlađeg sina Ikbalovih, autorka je okarakterisala kao društvenog kameleona u 
kome su „opstajali večiti gnev i ranjivost, osećanje da nigde ne pripada, kakvo 
obično obuzima ljude koji se svuda dobro uklapaju“ (Smit, 2004: 253). Džonatan 
Sel podvlači Milata kao najuspešnijeg učesnika igre identiteta, napominjući da: 

Identitet nije tesna ludačka košulja koju nam je namakla istorija; to
je prostor u kome možemo da se poigravamo i čije se konture menjaju iz
jednog trenutka u drugi, kao reakcija na odnos subjekta prema
kontekstu u kome se on zadesio u nekom određenom trenutku (Sell, 2006: 
37).

Milat je odmalena bio žestok momak „sa imidžom koji je menjao često kao 
cipele“ (Smit, 2004: 206). Za kokni huligane je bio muškarčina, za azijske klince 
heroj i njihov predstavnik, svoj seksepil je obilato koristio za osvajanje prvenstveno 
belih devojaka. Milat je od detinjstva podložan uticajima pop kulture, koja ga vodi 
od uličnog mangupa preko vođe Ragastani družine sve do učešća u militantnoj 
islamskoj grupi KEVIN. Po mišljenju Filipa Tjua, „Milat nije razvio hibridni 
identitet već je suštinski nazadovao koliko jedan imperijalni nacionalista može, 
želeći da otkrije tipove na koje bi se mogao projektovati“ (2006: 211). Na samom 
početku je to bio Al Paćino u filmskoj roli iz prvog dela „Kuma“, a mlađani Milat 
je neodoljivo želeo da bude don, ali vremenom je geslo iz gangsterskog filma, 
„koliko se sećam, oduvek sam želeo da budem gangster“, preveo u „koliko se 
sećam, oduvek sam želeo da budem musliman.“

Zanimljivo je kako se razdvojenim blizancima dešavaju istovremene nezgode, 
s tim što se Magid suočava sa njima u Bangladešu, zemlji „podložnoj“ vremenskim 
i društvenim nepogodama, a Milat u Londonu sam traži nevolje. Magid je 1985. 
godine posmatrao kako ciklon obrušava stvari sa visine, dok je Milat istovremeno 
iskušavao sreću hodajući po visokom zidu iznad groblja u Forčun Grinu. U 
februaru 1988. godine, Magid se probijao kroz podivljalu rulju na ulicama Dake, 
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čuvajući glavu od pojedinih zaveslaja nožem onih najratobornijih, a Milat je 
sopstvenu čuvao od trojice razbesnelih Iraca kod ozloglašene krčme „Bidi 
Maligana“ u Kilburnu. Vrhunac ironije predstavljaju slomljeni nosevi: Magidov, 
od vaze u džamiji koju je srušio ciklon, a Milatov kao posledica čiste zlobe, naime, 
razbio ga je o lavabo dok se bahato (kako je jedino i umeo) smejao na očevu opasku 
da je njegov brat rođen da bude vođa. Ipak, njihova suprotstavljenost se sve više 
preuveličava kako se radnja romana razvija i oni prerastaju u otelotvorenje 
suštinski različitih vrednosnih svetova. Kod suprotstavljenog para, u romanu 
Salmana Ruždija Satanski stihovi (1991), Džibrila i Čamče, naglašene razlike su 
dovedene do bizarnih krajnosti, pa se jedan privremeno preobražava u anđela, a 
drugi u đavola. Zejdi Smit ostaje pri svom ozbiljno-komičnom tonu, u realističkom 
fokusu kulturne konfuzije. Magid je po povratku iz očeve postojbine postao 
Anglo-Indijac, te stoga urođeno i konzervativno „Englez“ u većini pogleda, a 
Milat se pridružio militantnoj islamskoj grupi. Razdvojeni religijom i kulturom, 
i Magid i Milat pokazuju ekstremno ponašanje, a između sebe zauvek ostaju 
stranci. Zejdi Smit kroz odnos najbližih srodnika, i to još blizanaca, insistira na 
ambivalentnosti relacija sličnosti i razlika njihovih individualnih identiteta, koji 
nisu stabilni ni kada su biološki determinisani. Identiteti se konstruišu kroz razlike, 
što je suprotno esencijalističkom ili zdravorazumskom konceptu identiteta koji se 
formira na osnovu prepoznavanja zajedničkih osobina, ideala ili porekla. 

To podrazumeva radikalno uznemiravajuće priznanje, da ‘pozitivno’ 
značenje bilo kog pojma, pa i ‘identiteta’, može biti konstruisano samo preko 
odnosa sa Drugim, u odnosu na ono što identitet nije i naročito u odnosu 
na ono što mu nedostaje, prema onome što se naziva konstitutivna 
spoljašnjost (Hall, 1996: 5). 

Njihov otac Samad priznaje poraz svoje ideje razdvajanja blizanca, doduše ne 
pred svojoj ženom, već u razgovoru sa ćerkom njegovog prijatelja Arčija, Ajrom:  

Obojica su krenuli pogrešnim putem. Potpuno se odvojili od života kakav 
sam im namenio. Obojica će se, nema sumnje, oženiti belim ženama po 
imenu Šila, a mene će oterati u grob pre vremena. A samo sam želeo dva 
dobra muslimanska dečaka […] Onaj koga sam poslao u postojbinu vraća 
se kao pravi Englez, luckasti advokat sa perikom, u belom odelu. Onaj kog 
sam zadržao ovde, pridružuje se fundamentalistima i teroristima sa zelenom 
kravatom (Smit, 2004: 377).

Pri završetku ovog, mogli bismo reći, monologa, Samad kaže: „Ponekad se 
pitam zašto uopšte marim…“ (Smit, 2004: 377), a autorka komentariše da se u tim 
rečima prepoznaje dvadesetogodišnji engleski uticaj na njega. Svoj ambivalentni 
odnos prema Engleskoj Samad otkriva u rezigniranom govoru u  krešendu: 

Čini mi se u poslednje vreme da čovek sklapa ugovor s đavolom čim kroči 
u ovu zemlju. Predate pasoš na proveru, dobijete pečat, zatim želite da 



403HIBRIDNI IDENTITET U ROMANU ZEJDI SMIT BELI ZUBI

zaradite nešto novca, pa počinjete da radite… Ali, s namerom da se vratite! 
Ko bi uopšte želeo da ostane? Hladno je, vlažno, grozno; užasna hrana, loše 
novine – ko bi uopšte poželeo da ostane? (Smit, 2004: 378).

Ajra, pola Jamajčanka, pola Engleskinja, a cela Londonka, slagala je ogorčenog 
Samada da ga razume, u stvari ona se pita da li oni govore istim jezikom, jer njoj 
ta Zemlja slučajnosti, kako ju je nazvao Samad, deluje kao raj, kao sloboda. Dejvid 
Sper, koji je svoju studiju Retorika imperije (1993) pisao na temeljima Saidovih 
radova i njegovog odnosa prema analizi kolonijalnog diskursa, razlikuje dvanaest 
retoričkih osobina kolonijalnog diskursa: nadzor, prisvajanje, estetizacija, 
klasifikacija, poniženje, negacija, afirmacija, idealizacija, obezvređivanje, 
naturalizacija i otpor. Ako pažljivo pratimo Ajrinu „renesansu“ kroz roman, i to 
od poglavlja „Pogrešno vaspitanje Ajre Džons“ pa sve do njene definitivne pobune 
u poglavlju „Konačno odredište“, možemo uočiti gotove sve ove odrednice. Salman 
Ruždi (2010) je govorio kako su najbolji oni putnici/avanturisti za koje je neko 
unutrašnje putovanje, neka avantura u samom sebi primarni cilj. U tom smislu, 
moglo bi se reći da su najbolji oni putnici, nomadi, egzilanti – nevažno o kojoj 
vrsti migracije je riječ – koji su u sebi doživeli unutrašnje putovanje, odnosno 
unutrašnju avanturu, čiji je konačni rezultat obogaćenje sopstvenog identiteta, 
njegova hibridizacija.

Na početku romana, tinejdžerka Ajra, u nemogućnosti da sagleda na pravi 
način svoju prirodnu lepotu, nezadovoljna svojim izgledom, pravi ekstremne, 
bolne zahvate, pre svega na svojoj glavi. Ona bezuspešno pokušava da ispegla 
svoje lokne na afro-frizuri, kao i da stanji svoju raskošnu jamajčku figuru, koju 
je nasledila od majke, ne bi li stekla britansku ženstvenost i tako se približila 
neodljivom Milatu. On je, međutim, u svojoj osionosti uglavnom ponižava, iako 
ona ima zaštitnički odnos prema njemu i, na taj način, od početka pokazuje jače 
liderske karakteristike. Dalje, Ajra doživljava otkrovenje upoznavši se sa liberalnim 
načinom vaspitanja u porodici Čalfenovih, a posebno je oduševljena Markusom 
koji joj je otkrio da „postoje očevi koji se bave sadašnjicom, za kojima se ne vuku 
kojekakve praistorijske priče poput okova sa kuglom, postoje, znači, muškarci koji 
ne tonu u kaljugu prošlosti“ (Smit, 2004: 306). Ona doživljava Čalfenove kao veće 
Engleze od Engleza i tako upada u zabludu jer su i oni u stvari doseljenici u trećoj 
generaciji. Ipak, iako želi „da se odvoji od haotične, nasumične krvi svoje familije 
i transgenski se pomeša“ sa, kako ona misli, čistom čalfenovskom, „da postane 
jedinstven primerak, novi soj“ (Smit, 2004: 320), kratkotrajni boravak u kući njene 
bake Hortenzije Bouden menja Ajrino stanovište. Ona sada svoju postojbinu po 
majčinoj liniji, Jamajku, doživljava kao novootkriveno mesto, „savršenu prazninu 
prošlosti, bez fikcija, mitova, laži i zamršenih komplikacija“ (Smit, 2004: 373). 
Upravo u tom poglavlju, „Čelfenizam protiv boudenizma“, Ajra se konačno locira 
negde između dela dramatične istorije majčinih predaka i stereotipnog koncepta 
engleske srednje klase, te tako pronalazi svoju autentičnost. Ona, u stvari, uspeva 
da pomiri u sebi dva potpuno antipodna uticaja, „čelfenizam“ i „boudenizam“, 
iako ih je oba idealizovala. Koliko je u tome uspela najbolje pokazuje slika u kojoj 
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ona sedam godina kasnije uživa na Karipskom moru sa Džošuom Čelfenom i 
Hortenzijom Bouden. Na taj način, ona ne pronalazi samo unutrašnji sklad, već 
konačno sagledava na pravi način i svoju prirodnu lepotu, i postaje primer 
moderne, emancipovane, tamnopute žene, čiji glas ne samo da nije više ućutkan, 
već je i glasniji od svih ostalih. Dosledno sledeći reči bake Hortenzije, da je 
„gotovo sa prošlošću i da niko nikad ništa iz nje ne nauči“ (Smit, 2004: 380), Ajra 
u uzbudljivom finalu romana ućutkuje i Džonsonove i Ikbalove, pa i ostatak 
brbljivog autobusa, održavši propoved o običnim porodicama koje ne komplikuju 
sebi život besmislenim teretom prošlosti. 

Za razliku od Ajre, koja u romanu Beli zubi predstavlja jedinstven primer 
samospoznaje i ostvarene lične slobode, koja se zasniva na pomirenju radikalnih 
suprotnosti, Smitova kroz likove trojice muških pripadnika mlađe generacije, 
Milata i Magida Ikbala i Džošue Čelfena, pokazuje različite načine na koji su oni 
dospeli do ekstremnih grupa ili uverenja, ugrađujući svoje identitete u jedan fiksni 
koncept koji je, svakako, daleko od bilo kakve slobode. Magid će po povratku iz 
Bangladeša početi saradnju sa Markusom Čelfenom na ekstremnom 
„FutureMouse©“ projektu, Milat se pridružuje KEVINU-u, islamskoj 
fundamentalističkoj grupi, Džošua postaje pripadnik FATE, grupe koja se posvetila 
zaštititi nevinih životinja od zlonamernih ruku čovečanstva. Svaki od mladića 
pokazuje gotovo očajničku potrebu da se posveti nečemu što bi mu pomoglo da 
se definiše u odnosu prema drugima, a prevashodno prema sopstvenim očevima. 
Magid je figuru svog oca, koja mu je bila uskraćena zbog toga što je bio odsutan 
veći deo svoje mladosti, najpre zamenio, kako on kaže, najboljim piscem Indije, 
Sarasvatijem, a kasnije naučnikom kome se divi, Markusom Čelfenom. Milat svog 
oca u suštini prezire, i po sopstvenim rečima „celog života je čeznuo za ocem 
porodice, kao iz „Kuma“, a imao je samo Samada“ (Smit, 2004: 466). On veruje 
da je, po svojoj buntovnoj prirodi i nepokolebljivom fatalizmu, jedini pravi 
naslednik Mangala Pande, te će, ako ubije Markusa Čalfena, koji namerava da 
proslavi sopstveno ime širom sveta, njegove ime postati slavnije. On, u stvari, 
misli da će, ispravivši grešku svog pretka, koji je ostao zaboravljen u svim 
istorijskim knjigama i živeo samo u mitskoj predstavi muških naslednika, 
preokrenuti istoriju kolonizatora i kolonizovanih. Džošua je oduvek bio vrlo 
inertan i sada mu je jasno da će ono što se sprema da uradi sopstvenom ocu biti 
kolosalno i sa nesagledivim posledicama. Ipak, on je svestan da će rezultat njegove 
izdaje biti samo praznina, ništavilo, a na taj način sagledava i misije drugara iz 
svoje generacije. „Eto, tako smo svi dospeli ovde. Birali smo između dva zla. Od 
dva zla odabrali smo gore“ (Smit, 2004: 459).

Po mišljenju Dominika Heda (Head, 2003), Smitova kroz Čalfenove prikazuje 
normativni model genetskog zdravlja i stabilnosti, ali istovremeno i asocijalne 
isključenosti, jer je njihov društveni život ograničen samo na veliku familiju. To 
je dokaz da je ideja biološke „čistote“ destruktivna. S druge strane, u pozadini 
naučnog i simboličkog značenja projekta Markusa Čalfena, „FutureMouse©“, 
nalazi se hibridnost. Mentor ovog projekta, u kojem je glavni akter mali, smeđi 
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miš, jeste Pere, „doktor Bolesnik“, čovek koji je ovakvu vrstu eksperimenta 
primenjivao još pre skoro šezdeset godina, u Drugom svetskom ratu, ali nad 
ljudima. Ovaj, gotovo zaboravljeni, lik iz prošlosti, koji se pojavljuje posle gotovo 
četiri stotine stranica romana, baš kao kod Dikensa, upravo je čovek koga Arči, 
kao ratnog zarobljenika, zapravo nije ubio, a čitaoci su, baš poput Samada, koga 
je jedini prijatelj čitav život lagao, sve vreme bili u zabludi. U tom kontekstu, 
odnos Arčija i Samada možemo i simbolično posmatrati kroz odnos kolonizatora 
i kolonizovanog. S druge strane, pošto je u Markusovom projektu prepoznata i 
određena simulacija Boga, u završnom poglavlju, nekoliko već pomenutih, 
dijametralno različitih organizacija, Džošuin FATE, KEVIN na čelu sa Milatom, 
Jehovini svedoci pod dirigentskom palicom Hortenzije Bouden, kreće u istu 
dvoranu sa različitom idejama i strategijama, ali sa istim ciljem – da svrgne, prema 
karnevalskim zakonima, lažno krunisanog kralja, Markusa. 

U karnevalizovanom svetu romana Dostojevskog, kako ističe Mihail Bahtin: 

Sve i svi moraju poznavati jedan drugog i znati sve jedan o drugom, moraju 
stupiti u kontakt, suočiti se licem u lice i progovoriti jedan s drugim. Sve 
se mora uzajamno odražavati i dijaloški uzajamno osvetljavati. Zato sve 
razdvojeno i udaljeno mora biti svedeno u jednu prostorno-vremensku 
’tačku’ (2000: 169). 

Svet polifonijskog romana je izrazito mnogostruk i višeglasan i suštinski se 
opire ideološkoj sintezi ili završetku. Njegova svrha je sam nesvršeni dijalog, a 
ne neka konačna istina, koju dijalektički tražimo da bismo je izvukli iz njega, što 
će možda predstavljati razočaranje za čitaoce romana Zejdi Smit. Baš kao što se 
ponavlja istorija, nezavršena u svom neprestanom ponavljanju svetskih događaja, 
prošlost je iznedrila vaskrslog zločinca da bi mu Arči još jedanput spasio život, 
„bez ikakvog razložnijeg razloga nego prvi put“ (Smit, 2004: 496). Možda je sve 
opet samo slučajnost, koja je umnogome režirala život Arčija Džounsa, s obzirom 
na to da je opet bila u pitanju novogodišnja noć, tačno dvadeset i pet godina nakon 
njegovog spektakularnog upoznavanja sa Klarom Bouden. Ono što nije slučajno 
jeste to što je upravo Arči posredno oslobodio malog, smeđeg miša, koga naziva 
sinko, što je metaforična slika početka novog, slobodnijeg oblika do tada fiksiranog 
muškog identiteta (Beukema, 2008).

Sa druge strane, oslobođeni miš, koji traži novi put, može da se uporedi i sa 
„osvešćenom“ Arčijevom kćerkom Ajrom, koja postaje nosilac, u skoro 
mesijanskom značenju te reči, treće generacije Londonaca. Ajra će zatrudneti sa 
jednim od dvojice blizanaca (spavala je sa njima istog dana i tako ih na ironičan 
način prvi put spojila posle dugogodišnje razdvojenosti), bez želje da ikada sazna 
identitet detetovog oca. Ajra očigledno ovakvu vrstu izbora pravi otvoreno ne 
hajući za društvene norme, što je, takođe, jedan vid njene novostečene slobode. 
Ono što je sigurno, ona u sebi nosi zaveštanje nove generacije, koja će, po svemu 
sudeći, biti još kompleksnija, jer je svojoj englesko-jamajčkoj kombinaciji gena 
pridružila i bengalsko nasleđe. „Neke tajne ostaju večne. Ajra je kroz viziju videla 
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neko vreme, ne tako daleko, kada koreni više neće biti važni, jer ne mogu, jer ne 
smeju, jer su preduboki, jer su previše upetljani, jer su upravo đavolski duboko 
zakopani. Ona se raduje tom vremenu“ (Smit, 2004: 484). Zejdi Smit već sada 
uživa u narednom razdoblju multirasnog Londona. 

Po mišljenju Stjuarta Hola, prava pitanja u vezi sa identitetom se odnose na 
upotrebu resursa istorije, jezika i kulture u procesu postajanja:

 „Ne ‘ko smo’ ili ‘odakle dolazimo’, već pre šta bismo mogli da postanemo, 
kako smo reprezentovani i kako to utiče na način na koji reprezentujemo sebe. 
Identiteti se zato konstituišu unutar, a ne izvan reprezentacije. Oni se odnose na 
izmišljanje tradicije koliko i na samu tradiciju, što nas obavezuje da je čitamo, ne 
kao beskonačno ponavljanje, već kao ‘menjanje istog’: ne radi se o takozvanom 
povratku korenima (roots) već o pomirenju sa našim ‘putevima’ (routes)“ (1996: 
4). Ili, prema rečima Suzan Fridmen, putevi/koreni (routes/roots) su dve strane 
iste medalje: koreni znače identitet koji se bazira na stabilnosti i koji ima 
kontinuitet; a putevi upućuju na identitet koji je sklon promenama i prekidu, 
drugim rečima, koji je disperzivan, rizomatski, diskontinuitetan, i u krajnjem 
ishodu, hibridan.
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A POETICS OF COMPOSITION: TAROT AND STORY-TELLING.
IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI AND POSLEDNJA LJUBAV 

U CARIGRADU AS CASES IN POINT.

In 1962, Boris Uspenskij and Maria Lekomceva published a study entitled „Gadanie na 
igral’nyh kartah kak semioticheskaja sistema“ („Divination with fortune-telling cards as a 
semiotic system“)2 in which they analyzed the tarot cards divination through a semiotic 
perspective. Starting from this contribution, the aim of this paper is to propose an analysis of 
two postmodernist novels whose narrative structure is based on the use of tarot. With this 
purpose I will compare Italo Calvino’s Il castello dei destini incrociati (The castle of crossed 
destinies, 1969) with Milorad Pavić’s Poslednja ljubav u Carigradu (The Last love in 
Constantinople, 1994), to demonstrate how and through which modalities the tarot is used to 
create a complex and multifaceted narrative plot in which the tarot semantic value plays an 
essential role. 

Key words: Italo Calvino, Milorad Pavić, The castle of crossed destinies, The Last love in 
Constantinople, Semiotics, Tarot, Reader’s response, Hypernovel, Game of narration, 
Combinatorial play.

Literary works that have playing cards at the center of narrative are numerous 
– A. S. Pushkin’s short story The Queen of Spades, Lewis Carroll’s novel Alice’s 
Adventures in Wonderland, Dostoevsky’s novel The Gambler and T. S. Eliot’s 
poem The Waste Land, just to name a few – but it is only in the 20th century that 
tarot was used in fiction with the purpose to play with the reader. 

In the frame of the so-called postmodern literature, Italo Calvino’s The castle 
of crossed destinies and Milorad Pavić’s Last love in Constantinople are works 
which employ the tarot deck to involve the reader in a certain literary game. This 
game has a double aim: both to renew the form of the traditional novel and to 
provoke the reader’s interpretative cooperation (Eco, 1979). Consequently, cards 
play a fundamental role in determining the novel’s structure and in the creation 

1 ilaria.sicari@unive.it
2 The article was published for the first time in the volume Simpozium po strukturnomu izucheniju znakovyh 

sistem. Tezisy dokladov (Moskva, 1962) and after was revised and reprinted with the title „Opisanie odnoj 
semioticheskoj sistemy s prostym sintaksisom“ (Describing a semiotic system with a simple syntax) in 
Trudy po znakovym sistemam (Tartu, 1965). 
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of the novel’s meaning on the part of the author, and in the re-creation, de-
construction and re-construction of the novel’s plot on the part of the reader.

In order to understand the techniques which define this meta-narrative game, 
overturning the classic novel structure and questioning the role of the reader and 
their relationship with the author, we will proceed to the analysis of the main 
features of these two works, paying particular attention to the mechanism that 
regulates the dynamics of the proposed games.

FORTUNE-TELLING AND STORY-TELLING: A GAME OF NARRATION

The generative core of the regarded novels is a game which in this case is to 
be understood not only as a recreational activity, but also as a literary experiment. 
The game of cards with its rules and its codes provides a model for the 
reconstruction of narrative schemes on the basis of certain game patterns. 
Moreover, the tarot semantic content with its allegories and its peculiar symbolic 
language enriches the text of many shades, thus creating a dense network of 
correspondences between two semantic systems, namely the linguistic one and 
the one constituted by the playing cards. Constant references from the text to the 
game and vice versa, links and mutual connections between the two semantic 
systems result in the so-called hypernovel. However, the two novels differ in many 
ways, with regard to game patterns (and, consequently, the narrative structure) 
and the nature of the game itself.
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The Castle was conceived by Calvino as an attempt to „extract stories from 
the mysterious tarot figures and to interpret the same figure in a different way 
each time“3 (1988: 94), inspired by what he called „a kind of ‘fantastic iconology’“4 
(ibid.). On the note published in the first edition of The castle by Einaudi in 19735, 
the author explained that „the idea of using the tarot as a narrative combinatorial 
machine“6 (2011, VI) was suggested by the report which Paolo Fabbri presented 
in 1968 at the „Seminario internazionale sulle strutture del racconto“ („International 
seminar on the structure of the story“) entitled „Il racconto della cartomanzia ed 
il linguaggio degli emblemi“ („The tale of fortune-telling and the language of the 
emblems“). 

Calvino got the first theoretical approach on the analysis of the divination cards 
narrative functions from the article „Gadanie na igral’nyh kartah kak 
semioticheskaja sistema“ („Fortune-telling with playing cards as a semiotic 
system“) written in 1962 by M. I. Lekomceva and B. A. Uspenskiij, and from 
another contribution written by B. F. Egorov in 1965 and entitled „Prostejshie 
semioticheskie sistemy i tipologija sjuzhetov“ („The simplest semiotic systems 
and the typology of plots“)7 . Both pieces inspired him to use tarot cards to create 
a narrative machine. 

These articles, in fact, suggested to him „that the meaning of each card depends 
on the place it has in the sequence of cards that precede and follow it“8 – the idea 
which constitutes the generative core of the novel’s structure. 

However, his interest in semiotics and structuralism9 and the particular attention 
he paid to the literary experiments carried on by the French group OuLiPo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle), whose member he became in 197310, were the most 
important factors contributing to the development of the idea. In fact, the narrative 
experiments oulipiennes suggested to him the use of contraintes (constraints and 

3 „ricavare delle storie dalla successione delle misteriose figure dei tarocchi, interpretando la stessa figura 
ogni volta in maniera diversa“ (Calvino, 2012, 96) .

4 „una sorta di iconologia fantastica“ (ibid.).
5 The novel was published for first time in 1969 in a volume entitled Tarocchi, Il mazzo visconteo di Bergamo 

e New York (Tarot: The Visconti pack in Bergamo and New York) and published in limited edition by the 
publishing house Franco Maria Ricci of Parma. In 1973 was published the first common edition by the 
publishing house Einaudi with the title Il castello dei destini incrociati (The castle of crossed destinies).

6 „l’idea di adoperare i tarocchi come una macchina narrativa combinatoria“ (2011, VI). If not mentioned 
above and not otherwise indicated, English translations are mine.

7 Calvino read these articles in the Italian translation published in 1969 in the volume I sistemi di segni e 
lo strutturalismo sovietico (Systems of signs and the Soviet structuralism), edited by Remo Faccani and 
Umberto Eco. For more detailed information about the reception of the Soviet structuralism by Calvino, 
see the introduction to Il castello (2011, VI-VII) and his essay Cibernetica e fantasmi (2003, 199-219).

8 „il significato d’ogni singola carta dipende dal posto che essa ha nella successione di carte che la precedono 
e la seguono“ (Calvino, 2011, VII).

9 In 1968 Calvino participated in two seminars by Roland Barthes held at the Ècole des Hautes Ètudes 
(Sorbonne) and in a week of semiotic studies organized in Italy by the University of Urbino in which 
Algirdas Julien Greimas took part, among others.

10 From 1967 to 1980 Calvino lived in Paris where he became a close friend of Raymond Queneau (whose 
Les fleurs bleues he translated in 1967) and who introduced him to the OuLiPo group and especially to 
some members like George Perec, François Le Lionnas and Jacques Roubaud.
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restrictive rules aimed at limiting the freedom of novel composition), while the 
taste for the Ars Combinatoria and cybernetics11 – from which he took the idea of 
the text intended as narrative mechanism ruled by fixed rules – inspired him to 
use tarot cards to create a narrative machine.

Guided by the principle „to sample the potential multiplicity of what may be 
narrated“12 (Calvino 1988: 120), the Castle was intended to be „a kind of machine 
for multiplying narratives that start from visual elements with many possible 
meanings, such as a tarot pack“13 (ibid.). Thus, the novel becomes a mechanism 
operated by the tarot (Major Arcana and Minor Arcana)14 which, thanks to the 
endless interpretive possibilities they offer, constitutes what Calvino called „the 
spasmodic machine“15. The tarot cards, however, are not interpreted according to 
their symbolic meaning, but give a pretext to trigger a series of associations and 
assimilations which refer more to the allegorical meaning and religious iconography 
than to their symbolism. In this regard Italo Calvino wrote:

As for the vast bibliography about cartomancy and the symbolic 
interpretation of the Tarot (…) I do not think it had much influence on my 
work. I tried first of all to watch the tarot carefully, with an eye of someone 
who does not know what they are, and to draw suggestions and associations, 
to interpret them according to the imaginary iconology 16.

The narrative game which makes the basis of the process of composition of the 
Castle consists of a kind of narrative machine which, starting from the images of 
the tarot pack, tells stories already known by the reader (as Orlando Furioso by 
Ariosto or Hamlet by Shakespeare) following visual suggestions of the cards. In 
that game of decomposition, deconstruction and rearrangement of narrative 
fragments, the reader plays a determinant role and his interpretative cooperation 
is explained by Calvino as follows: 

11 The cybernetics and the mathematical calculation were at the basis of some of the foundations of literary 
experimentations of the OuLiPo, such as the techniques of automatic writing (of which the best example 
is the „story-making machine“ invented by Perec), the use of constraints and the creation of narrative 
patterns through the application of the probability calculus (A. Kolmogorov) and of the game theory (J. 
Nash). For detailed information about this topic, see the abovementioned essay by Calvino Cibernetica e 
fantasmi (op. cit.).

12 „principio di campionatura della molteplicità potenziale“ (Calvino, 2012: 118)
13 „una specie di macchina per moltiplicare le narrazioni partendo da elementi figurali dai molti significati 

possibili come un mazzo di tarocchi“ (ibid.)
14 The Castle is divided into two parts: the first one is titled Il castello dei destini incrociati and is composed 

by using the Major and Minor Arcana of the Visconti deck (73 cards); the second one is titled La taverna 
dei destini incrociati (The tavern of crossed destinies) and is composed using the Major and Minor Arcana 
of the tarot of Marseilles (78 cards). 

15 „la macchina spasmodica“ (Calvino, 2003: 246).
16 „Quanto alla vastissima bibliografia cartomantica e d’interpretazione simbolica dei tarocchi (…) non 

credo abbia avuto molta influenza sul mio lavoro. Mi sono soprattutto applicato a guardare i tarocchi con 
attenzione, con l’occhio di chi non sa cosa siano, e a trarne suggestioni e associazioni, a interpretarli 
secondo un’iconologia immaginaria“ (Calvino 2011, VII).
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The literary machine can perform all the possible permutations in the given 
material, but the poetic result will be the effect of a consciousness and an 
unconsciousness, that is, on the empirical and historical man. It will be the 
shock that only occurs because around the writing machine there are the 
hidden ghosts of the individual and of the society17.

Therefore the reader, just like the author, bears the imprints left by the society 
on his identity. In this way he becomes the pivot around which the entire narrative 
structure rotates, the interpretative agent of the magma of stories which is released 
by Calvino with the help of a cards deck, interweaving the destiny of the 
protagonists with that of the reader. 

However, Last love in Constantinople arises from another theoretical foundation 
of narrative structure: Milorad Pavić actually uses tarot cards (Major Arcana) 
appealing to their symbolic value to tell the story of two families, the Teneckis 
and the Opujićes, whose destinies are indissolubly bound on a temporal line which 
unites three generations. In this novel, tarot cards play a fundamental role precisely 
because of their symbolic content, as the subtitle Priručnik za gatanje (Handbook 
for fortune-telling) explains. The novel is created by using only the Minor Arcana 
of the Byzantine deck (22 cards) and is divided into 22 chapters. Each chapter is 
named after a tarot card (from 0 to 21), so that the first chapter entitled The Fool 
corresponds to card number 0, the second The Magician – to card number 2, and 
so on. Each chapter is built around the symbolic and allegorical value of the 
corresponding card which determines the contents of each episode, closely related 
to its significance. In the first chapter Luda (The Fool), for example, the description 
of the protagonist Sofronije Opujić is given through a series of parallelisms with 
the corresponding card:

His father used to say of him that he was as foolish as the first wind and 
was treading on the edge of a precipice. One minute he looked like his 
mother, the next like his grandfather and the next like his still unborn son 
or granddaughter. (…) But he, he was wont to say that all his memories were 
in his food bag18 (2012, position 90-92; 97-98). 

In the contents list the title of each chapter is followed by the description of the 
corresponding tarot card which has the aim of guiding the reader in the 
interpretation of the card and, consequently, of the episode itself:

17 „La macchina letteraria può effettuare tutte le permutazioni possibili in un dato materiale; ma il risultato 
poetico sarà l’effetto d’una coscienza e d’un inconscio, cioè sull’uomo empirico e storico, sarà lo shock 
che si verifica solo in  quanto attorno alla macchina scrivente esistono i fantasmi nascosti dell’individuo 
e della società“ (Calvino, 2003:. 215).

18 Otаc јe govorio zа njegа dа јe lud ko košаvа i dа ide ivicom provаliјe, а on јe nаizmenično ličio čаs nа 
mаter, čas na dedu, čаs nа јoš  nerođenogа sinа ili unuku. (…) А on јe govorio dа su mu sve uspomene u 
torbi zа јelo (Pavić, 2000: 10).
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Special Key: The Fool. Right side up: Fickleness but with a happy outcome. 
A choice is offered. Paths, new experiences. Reversed (upside down): Foul 
play. Beware of head blows. Displays of hatred in environment19 (ibid., 
position 1920-1922).

In this way the subtitle suggests the idea that the novel can be used as a 
divination guide for the future which, on the one hand, gives to the reader the 
possibility of re-creating the sequence of the episodes with the help of the tarot 
cards and, on the other hand, allows the reader to predict their own future through 
the narrated story. The destinies of the novel’s protagonists and of the reader turn 
one into another in a narrative game which makes the reader constantly refer to 
the text and vice versa. This mode of reading is suggested by the author himself, 
who in the English edition adds an introductory paragraph entitled To use the book 
for divination, where he explains other possible strategies of reading:

You may read the novel in sequence. Alternatively, you may choose to lay 
the cards out in one of the three patterns described in Appendix 1 (The 
Magic Cross, The Great Triad or The Celtic Cross) and read the 
corresponding chapters in the sequence suggested by the Tarot. This method 
allows the possibility of divination or fortune-telling by means of the cards 
(ibid., position 25-27).

Thus, we can state that the reader is able to simultaneously follow both the 
protagonists’ and his own destinies, reflected in the story through the process of 
open narration (Eco, 1962), which is turning around the central figure of the 
reader who is not only reading but is being read him/herself.

Before the semiotic analysis of Tarot cards fortune-telling with the aim to single 
out formal and structural elements in the basis of the aforementioned novels, we 
can conclude that the primary element which these novels have in common is their 
playful aspect; that is, the concept, shared by Calvino and Pavić, that literature is 
a narrative game where the reader is a protagonist. 

A SEMIOTIC OF COMPOSITION: THE FORTUNE-TELLING OF A STORY

In the abovementioned article, Boris Uspenskij and Margarita Lekomceva 
apply semiotic analysis to the study of different aspects of playing cards divination. 
Thus, they also argue that, like any simple semiotic system based on a small 
vocabulary (namely, a small number of cards), fortune-telling can be analyzed in 
accordance with the subdivision in the following categories: pragmatics, semantics 
and syntax.

19 Posebni ključ – Luda. Ako kаrtа pаdne prаvilno: Nedoslednost, аli sа srećnim ishodom. Izbor јe ponuđen. 
Putevi, novа iskustvа. Ako kаrtа pаdne obrnuto: Podmetаnje. Čuvај se udаrcа glаvom. Okolinа će iskаzаti 
mržnju (ibid., 167).
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Pragmatics: Author/Narrator/Diviner vs. Reader/Questioner

The pragmatic function plays a key role within the fortune-telling understood 
as a semiotic system, since, given numerous possibilities of interpretation due to 
the small number of elements which constitute the system, „the choice of one 
interpretation or another is entirely determined by pragmatics“20 (1976: 162). In 
fact, although the actors involved in the divination – that is the diviner (A) and 
the questioner (B) – both know the general meaning of the components of the 
vocabulary (the cards), however they interpret them differently. In other words, 
A reads the cards objectifying the information obtained from B, while the latter 
subjectifies the divination referring to his personal situation (1965). From a purely 
semiotic point of view, Uspensky and Lekomceva explain the pragmatic function 
of divination as follows:

In terms of G. Frege’s triangle (expression-sense-denotation), it may be said 
that A operates only with senses and expressions, but B inserts denotations, 
completing this triangle, so that the triangle as a whole appears only in the 
act of communication between A and B21 (ibid., 162).

In this case, the relationship between the actors involved in the communication 
is characterized by mutual dependence. In the case of tarot fortune-telling, then, 
in order for the communication to be possible (and for the message to make sense) 
cooperation between the diviner and the questioner is required. Therefore, 
analyzing the novels according to the pragmatic function, we would say that, as 
in the divination system, the introduction of the tarot within the sjužet (plot) 
establishes the same interdependence between the author (A) and the reader (B).

However, in this case there are also substantial differences between the two 
novels. In The castle, in fact, the reader does not play the traditional role of the 
questioner, because their interpretative cooperation in decoding the words of the 
author-diviner is not orientated to the reading of its own future, but to the 
„unmasking“ of a number of allusions to other literary works. In other words, B 
has the task of interpreting the meaning of the stories narrated from A through a 
process of subjectivation and interiorization of the quotes present in the text, which 
is possible only by referring to his own experience as a reader. In the story titled 
Three tales of madness and destruction, for example, Calvino intertwines the 
destinies of Macbeth, King Lear and Hamlet by giving the reader the task of 
restoring order in the intricate tangle of stories told though mixed cards. Therefore, 
in this case, B is able to establish communication with A (thus giving meaning to 

20 „Выбор той или иной интерпретации всецело определяется прагматикой“ (1965: 98).
21 „Таким образом А и Б употребляют одну и ту же систему гадания, но по разному. В терминах 

треугольника Г. Фреге (знак – значение – денотат) можно сказать, что А оперирует только 
значениями и знаками в узком смысле слова, а Б – подставляет денотаты, дополняя этот 
треугольник, так что в целом треугольник выступает только в акте коммуникации А и Б.“ (ibid., 
99).
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the sentences) only by appealing to his own experience as a reader, operating thus 
the denotative function which, as we have seen, completes Frege’s triangle. 
Therefore, the narrative game proposed by Calvino will work only if the reader 
has read the works of Shakespeare and is able to grasp the references to them, and 
if he has not read them, any communication between the author-diviner and the 
reader-questioner will not be possible and the game will lose its meaning.

In Last love, however, the relationship that is established between A and B is 
exactly equivalent to that between the diviner and the questioner during divination 
since, as we have already seen, Pavić structures the novel as a guide to divination, 
suggesting to the reader the idea of being able to read their own destiny through 
the characters’ stories. The relationship of mutual dependence that is established 
between the author and the reader, therefore, is aimed at the reading of the latter’s 
future through the decoding of the symbolic and allegorical meaning of the cards 
contained in each chapter. In this case the decodification by the reader takes place 
only while interiorizing and subjectivizing the narration by referring to his own 
life experiences. Therefore, the interpretative cooperation made by B concerns 
the subjectivation of the statements pronounced by A in relation to his own 
personal experiences, in order to deduce a behavioral model to follow in the future, 
because:

The result of the fortune-telling may create a definite psychological mood 
in B which, consciously or not, influences his further behavior, guiding 
him in the direction of the foretold program22 (ibid., 163-166).

Then we could say that, although both novels are aimed to predict the future, 
Calvino proposes the divination of the fate of the reader considered as such, by 
referring to his reading experience; while Pavić proposes the divination of the 
personal fate of the reader considered as an individual, by referring to his life 
experience.

Syntax: Distribution of Cards and Game Patterns

In the matter of the syntax of the divinatory system, that is, the reading of the 
cards order, a fundamental role is played by their disposal. In fact, as Lekomceva 
and Uspenskij pointed out, the mechanism that generates the sentences is fixed 
and its structure is determined both by the patterns of play and by the semantics 
strength of the cards, or rather the number of information which they contain (ibid., 
158). 

Thus, as the limited number of elements that constitute the „vocabulary“ allows 
a great freedom of composition, at the same time an equally rich interpretative 

22 „Результат гадания может создавать у Б определенную психическую настроенность, которая 
вольно или невольво вляет на дальнейшее поведение Б, корригируя его в сторону предсказанной 
программы“ (1965, 100-101).
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possibility of „phrases“ is given by the fact that the semantic meaning of the cards 
undergoes transformations in relation to other cards. Then, the game of cards 
allows many combinations that modify the initial value, like any other language, 
regardless of the fact that it is made up of elements (cards) that have a fixed 
meaning defined by vocabulary (divination guide); since the interpretation of the 
meaning varies according to the construction of the sentence. Furthermore, the 
structure of the sentence is determined by the drawing and by the disposal of the 
tarot.

Although the vocabulary defines the meaning of the cards, in a sentence (or a 
system) it undergoes transformations assuming a new value depending on the 
element that precedes or follows and, therefore, „Occasionally several cards 
comprise a new meaning which cannot be deduced from their initial meanings23“ 
(ivi.). Thus, this feature ensures a greater freedom of interpretation given by the 
numerous possible combinations between the elements and the consequent 
variation of the original meaning of each of them in relation to other elements that 
occupy an adjacent position within the system. In this perspective it is possible to 
compare the tarot divination to natural languages because the game with the cards 
has the same structuring functions and „the preceding words influence the 
perception of words that follow and the preceding phrases influence the perception 
of phrases that follow24“ (ibid., 168). 

The game patterns (and, consequently, the strategies of reading) proposed in 
the two novels are very different from one another. Calvino, in fact, offers a fixed 
pattern (which he calls „the magic square“25) using 73 tarot cards (22 figurative 
cards and 51 numeral cards), creating a network of narratives that can be travelled 
through in all directions. Starting with the cards in the external position which 
represent the protagonists of the narration, the stories intersect and mingle in a 
narrative of endless possibilities of interpretation which, however, have a closed 
structure. Also in the second part of the novel (The tavern of crossed destinies) 
the pattern proposed is invariable but, in this case, it consists of all 78 cards of the 
tarot of Marseilles. 

The choice of using the fixed patterns of play, in addition to being dictated by 
purely stylistic reasons, is a necessity for Calvino, since it is only by limiting the 
number of possible narrative and interpretative combinations that he is able to 
operate „the detachment from the unlimited and varied potential to meet something 
that does not yet exist but which can exist only by accepting the limitations and 
rules“26. In a note published in the English edition and talking about the structure 
of the magic square and the reading order of the stories, Calvino wrote:

23 „Бывают случаи, когда несколько карт составляют новое значение, невыводямое из их исходных 
значения“ (1965, 95).

24 „Как и в естественных языках предыдущие слова вляют на последующие слова, и предыдущие 
фразы – на последующие фразы“ (ibid.,105).

25 „il quadrato magico“ (Calvino, 2011, VIII).
26 „il distacco dalla potenzialità illimitata e multiforme per incontrare qualcosa che ancora non esiste ma 

che potrà esistere solo accettando dei limiti e delle regole“ (Calvino, 1995, 734).
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In The Castle, the tarots that make up each story are arranged in a double 
fire, horizontal or vertical, and are crossed by three further double files of 
tarots (horizontal or vertical) which make up other stories. The result is a 
general pattern in which you can ‘read’ three stories horizontally and three 
stories vertically, and in addition, each of these sequences of cards can also 
be ‘read’ in reverse, as another tale. Thus we have a total of twelve stories 
(1978: 117).

The same variety of interpretation is offered by Last love but in this case the 
role of the reader is much more determining. Pavić, in fact, proposes three classical 
models of game used for Tarot divination (namely, „the magic cross“, „the great 
triad“ and „the Celtic cross“)27 and suggests to the reader to use the tarot deck 
(provided with the novel) to create his own stories. In this regard, in the 
introductory note published in the English edition, he writes:

If you wish to read your own fortune, take the deck of Tarot cards, shuffle 
and cut them. Make a note of the card numbers in the order they appear 
after shuffling. Fan the cards out face down so that you may choose the 
cards you wish to lay out. (…) The sequence in which they are to be turned 
over is given in Appendix 1. (2012, positions 28-31).

The reading order of cards, then, is determined by the rules of each game 
pattern proposed, according to the rules of Tarot divination. In this case, therefore, 
the arrangement of the cards within each system is variable and is given by the 
order in which they are chosen from the deck by the reader-questioner. Thus, the 
multiplicity of possible combinations is extremely variable since it is the result of 
the combination of three different patterns and 22 cards. In the narrative structure 
with the fixed pattern of The castle the cards have a position determined by the 
author himself; thus, although the number of combinations is limited, possible 
interpretations are unlimited. The semantic value of the individual card, in fact, 
varies from time to time not only based on the place they occupy within the system, 
but also in relation to the values assigned to them by the reader. Instead, in the 
structure with variable patterns of the Last love, the position of the cards is also 
variable and this fact multiplies greatly the number of possible combinations 
determined by the case and not by the author. However, even in this case the 
interpretative cooperation of the reader is confined within certain limits dictated 
by the author, which assign to each card a specific value. The interpretation key 
of each element, in fact, is given both in the narrations (that are related to the 
correspondent tarot) and in the appendix, where the description of the individual 
card is given in the form of a „divination guide“. 

Therefore, although in both works the reading order of the cards is determined 
in various ways by the proposed game pattern, the interpretative cooperation of 

27 „Magični krst“, „Velika trijada“, „Keltski krst“ (Pavić, 2000, 163, 164, 165).
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the reader in relation to the game is different. In The castle, in fact, the reader 
takes part in the game interpreting the cards in the sequences given by the author 
and trying to create new stories in the frame of the „magic square“. In Last love, 
however, although the reader is a more active player – because through the choice 
of the cards he determines the reading order of the chapters – from the interpretative 
point of view he enjoys less freedom because the meaning of each card is fixed 
by the author.

Semantics: Allegory, Symbology and Cultural Context

From the semantic point of view, in tarot fortune-telling, the real value of each 
card is given by the interaction between its basic meaning (defined by the 
dictionary), general meaning (defined by the context) and specific meaning 
(relative to the questions asked by the questioner).  The real meanings are then 
made by the relationship between an objective level and a subjective level of 
signification whose interdependence determines the final semantic value of the 
card. Also, since it is possible to divide the cards into subjects (figural cards) and 
predicates (numeral cards), the semantics is the function which establishes the 
reading order. Thus, „according to their meanings the cards belong either to the 
class of subjects (persons) or to the class of predicates. The most important among 
subjects is, of course, the one which symbolizes the person whose fortune is being 
told (B)28“ (Lekomceva & Uspenskij, 1976: 166). 

Concerning the ultimate meaning of tarot, it is given by the interaction between 
the base meaning (symbology) and the general meaning (allegory) of the cards, in 
addition to the influence exercised on them by the objective context (historical 
and social) and the subjective one (personal situation and experience). 

In determining the meaning of the tarot cards in the novels of Calvino and 
Pavić, the allegorical one plays a fundamental role. However, there are substantial 
differences as to the method in which tarot is used in the creative process in the 
respective novels. The first of these differences concerns namely the tarot deck 
used in narrative. As we have already seen, Calvino uses one of the oldest decks 
known, the Visconti-Sforza deck designed in 1463 by Bonifacio Bembo, and the 
choice was not accidental. In fact, he wrote The castle on demand of the publisher 
Franco Maria Ricci, who in 1969 published a book dedicated to the tarot of the 
Visconti-Sforza deck (1463). This contingency played a vital role in determining 
some features of the novel, such as its historical setting and the choice of some 
narrative themes: 

The literary reference that I spontaneously had was Orlando Furioso: 
although Bonifacio Bembo’s miniatures preceded Ludovico Ariosto’s poem 

28 „Карты по своим значениям придналежат либо к классу субьектов (лица), либо к классу предикатов, 
причем наиболее ключевой показатель – лицо, кому гадают (Б)“ (1965, 101).
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by almost a century, they could well represent the visual world in which the 
imagination of Ariosto had formed.29

The Renaissance setting of the novel suggested to Calvino the idea of giving 
more emphasis to the cards’ allegorical content, leaving the symbolism related to 
divination. In fact, between the 14th and 15th century tarot cards had mostly a 
didactic and recreational function and were not intended for any divination 
purposes. The allegory of arot has its origins in the religious culture of the 
Renaissance, as evidenced by many similarities between the images of the tarot 
cards and religious iconography. The affinity between the figures of the tarot and 
many canonical images of the medieval tradition, especially religious, suggests 
that the cards also had a didactic purpose. If we consider the great popularity of 
the Ars Memoriae’s method at that time, it is very likely that the tarot cards 
constituted a real Biblia Pauperum  (Bible of the poor), that is a bible by images 
that favored religious indoctrination of the people who learned moral and religious 
foundations of Christian doctrine through the game of cards. In this perspective, 
then, we might consider the „magic square“ invented by Calvino as a kind of 
Anthologica Pauperum, that is, an anthology of stories like those of Hamlet, Dr. 
Faustus, Oedipus, Orlando and many others, in images. 

As for the Last love, Pavić used the Byzantine tarot deck designed for the 
occasion by Ivan Pavić and inspired by the canonical representation of tarot, 
especially by that of Marseilles. The novel is set at the time of the Napoleonic 
Wars (1803-1815) and therefore the author, according to the historical context of 
the novel, chooses to emphasize the divination function of tarot, highlighting the 
symbolic meaning of cards. At the end of the 18th century the occult aspect assigned 
to tarot cards (especially to the Major Arcana) became a subject of popular 
speculations on the wave of renewed interest in the ancient Egypt due to the 
Napoleonic Campaign (1798-1801). Many scholars (as Antoine Court de Gébelin, 
1725-1784) believed that it was possible to trace the key to understanding the 
mysterious symbolism of the tarot in the Book of Thoth (Farley, 2009). In the 
historical period where Last love is set, the divination function of the tarot replaced 
the cards’ original play purpose. 

Therefore, the semiotic functions of tarot fortune-telling have determined in 
different ways the stylistic and formal choices both of Calvino and of Pavić, 
constituting the generative core of the creation of both analyzed novels.

CONCLUSION

In light of everything mentioned, we can conclude that the narrative mechanisms 
which constitute the core of the two novels, are very different, although they are 

29 „Il riferimento letterario che mi veniva spontaneo era l’Orlando Furioso: anche se le miniature di Bonifacio 
Bembo precedevano di quasi un secolo il poema di Ludovico Ariosto, esse potevano ben rappresentare 
il mondo visuale nel quale la fantasia ariostesca s’era formata“ (2011, VIII).
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both based on the use of tarot cards. This is because The castle is a narrative 
machine, while Last love is a tarot-novel for divination. Therefore, The castle is 
a narrative machine that can hold, arrange, intertwine and create an endless tangle 
of stories and destinies, including, among others, the story of the reader; Last love, 
however, is a narrative device for divination that uses cards to predict the future 
of the characters and of the reader himself. Despite the different nature of the 
narrative game, the pivot of both novels rotates around the reader, or rather, around 
the same destiny which is continually crossed with those of the author and of the 
characters and which is, however, never resolved.
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ONEOBIČENJE KAO SREDSTVO ČITANJA SVAKODNEVNOG U 
ZBIRCI PRIČA PITANJE BRUNA ALEKSANDRA HEMONA2

During the last decade, the „everyday(ness)“ has begun to occupy the attention of numerous 
writers and scholars in humanities as a „site of all possible signification“ (Blanchot), where 
tragic and sublime become visible (Gospodinov). Aleksandar Hemon, American writer of 
Bosnian origin, thanks to his double perspective of immigrant author, manages to render 
visible the anonymous everydayness, which usually remains outside of our automatic 
perception. The aim of this paper is to explain how Aleksandar Hemon, by using the double 
perspective, complex form and various postmodernist games, manages to bring closer the 
American capitalistic everydayness to the readers in former Yugoslav states, and 
simultaneously, how he manages to present the life in socialism to the readers in USA and in 
the other capitalist countries. Thanks to irony and innovative language, each of these 
„everydaynesses“ becomes visible also to those who actually lived it without noting its 
ridiculous, scary and absurd aspects.

Keywords: everydayness, Aleksandar Hemon, cross-cultural reading, estrangement, 
capitalism, socialism, heterotopy 

PRETPOSTAVKE

Godine 1959, Moris Blanšo (Maurice Blanchot) u eseju „La parole quotidienne“ 
piše da je svakodnevno upravo utoliko teže otkriti ukoliko pripada navici i onome 
što je obično ,označeno odsustvom svakog posebnog značaja3. 

Svakodnevno, iako oduvek prisutno, ulazi u polje interesovanja humanističkih 
nauka tek posle radova Marksa i Frojda, u kojima mu je data posebna pažnja. U 
skorije vreme, pak, objavljeno je više zbornika radova na ovu temu, kao što su 
The Everyday Life Reader Bena Hajmora (Highmore, 2002), Critiques of Everyday 
Life Mišela D. Gardinera (Gardiner, 2000) i Everyday Life. Theories and Practices 
from Surrealism to the Present Majkla Šeringama (Sheringam, 2006), sa ciljem 
da predstave i objedine ono što je do sad urađeno na polju studija svakodnevnog. 

1 olivera.miok@unive.it
2 Ovaj rad je nastao u okviru Doktorskih studija Modernih jezika, kultura i društava na Univerzitetu Ca’ 

Foscari u Veneciji, kao deo kursa Svakodnevno u književnosti pod mentorstvom prof. dr Enric-a Bou-a.
3 Esej „La parole quotidienne“ je izvorno objavljen u: Blanchot, M. (1959): L’entretien infini, Paris: 

Gallimard, str. 355-366. Ovde je korišten prevod na engleski: Blanchot, M. (1987): „Everyday Speech“, 
Yale French Studies, 73, str. 12-20.
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Izbor tekstova koji su se našli u pomenutim zbornicima potvrđuje da je 
svakodnevno uglavnom okupiralo pažnju levo nastrojenih teoretičara, kao što su 
Mišel de Serto, Anri Lefevr, Gi Debor, Bertold Breht, Žan Bodrijar, Žak Ransijer, 
Slavoj Žižek, itd. Ova teorijska orijentacija nije začuđujuća, jer je svakodnevno, 
iako lišeno svake tajne, ipak „mesto svakog mogućeg značenja“4, na kojem ulazimo 
u dijalektički odnos između prirode i društva na najdirektniji način (Lefevr). 
Analizirajući odnos svakodnevnog i moći, ovi teoretičari preispituju da li je 
svakodnevno „carstvo potčinjavanja odnosima moći ili prostor u kojem se ti odnosi 
problematizuju“5 (prev. O. Miok); drugim rečima, da li svakodnevno može biti 
jedna od formi otpora sistemu, koji vrši svoju moć putem spektakla, predstave, 
otuđenja, ili se u prihvatanju svakodnevnog očituje poslednji nivo pasivnosti. 

U analizi svakodnevnog, glavni problem je u njegovom stalnom „uzmicanju“. 
Uprkos svim razlikama koje postoje između različitih pristupa i različitih 
koncepata svakodnevnog, gotovo svi teoretičari se slažu oko teškoće u njegovom 
definisanju, osim putem negativnih određenja. Svakodnevno je ono što ostane 
kad je sve ostalo definisano i određeno, „ono što ostane kao višak kada su sve 
različite, više, specijalizovane i struktuirane aktivnosti izdvojene analizom“6 (prev. 
O. Miok). Svakodnevno, to je ono odsustvo događaja  koje ponekad opisujemo sa 
„ništa novo“. Ono je nevidljivo, infra-ordinarno, ali predstavlja „ono što jesmo“ 
(Perec) i kao takvo zahteva posebnu pažnju.

Ali kako posvetiti posebnu pažnju onome što nema u sebi ništa posebno, ništa 
značajno, onome što je „ne-događaj“? Moris Blanšo u gore pomenutom eseju ističe 
upravo ovu nemogućnost da se svakodnevno „prepiše“, jer je u svakodnevnom 
sve svakodnevno, ali zato, kada ga, na primer, počnu opisivati neke dnevne novine, 
ono postaje neobično, uzvišeno, čak i gnusno, i na taj način, naravno, prestaje da 
bude svakodnevno. 

Kako zadržati svakodnevnost svakodnevnog a ipak ga opisati?
Bertold Breht tvrdi da nije bitno koliko su predmeti skromni i vulgarni, treba 

ih označiti kao nešto što je neobično kako bi se oni učinili vidljivim. Frederik 
Džejmson, pak, podvlači mogućnost da se korišćenjem tehnike očuđenja izađe iz 
oguglalosti i poznatosti svakodnevnog života (Jameson, u: Highmore, 2002: 21). 
Upravo zahvaljujući ovom postupku, približavamo se polju čisto književnog 
proučavanja. Već 1917. godine Viktor Šklovski je bio svestan automatizma 
percepcije, te je definisao umetnost na osnovu njene sposobnosti da ukloni sa 
predmeta aspekat poznatosti. Koristeći tehniku očuđenja, odnosno oneobičavanja, 
kroz književni jezik, opisi postaju otežali, s ciljem da uspore pogled i učine objekat 
vidljivim.  

4 „the site of all possible signification“ (Blachot, 1987: 14)
5 „A realm of submission to relations of power or space in which those relations are contested.“ (Highmore, 

2002: 5)
6 „What is left over after all distinct, superior, specialized, structured activities have been singled out by 

analysis.“ (Lefebvre, citirano po Highmore, 2002: 3)
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Glavni predmet ovog rada će biti analiza postupaka koje Aleksandar Hemon, 
američki pisac bosanskog porekla, koristi da bi opisao „svakodnevno“ u pričama 
„Zorgeova špijunska mreža“, „Novčić“ i „Slepi Jozef Pronek i mrtve duše“ iz 
njegove prve knjige Pitanje Bruna, objavljenje 2000. godine7. Iako su veoma 
različite međusobno, zajedničko za ove tri priče je pomeranje tačke gledišta, 
zahvaljujući kojem svakodnevno postaje vidljivo. 

U prvoj priči, „Zorgeova špijunska mreža“, narator opisuje, za svoje američke 
čitaoce, komunističko svakodnevno. U drugoj priči, „Novčić“, koja je posebna 
bitna za ovu analizu, ispričano je svakodnevno tokom opsade Sarajeva – situacije 
koja je nesumnjivo izvan onoga što se obično smatra svakodnevnim, te dovodi u 
pitanje sam koncept svakodnevnog, sadržan u odsustvu događaja i njegove granice. 
Treća se, pak, priča, „Slepi Jozef Pronek i mrtve duše“, više približiva već 
istraživanim pristupima u analizama svakodnevnog – pričajući priču o jednom 
bosanskom imigrantu u Vašingtonu, a zatim u Čikagu, Hemon koristi uvide nastale 
ukrštanjem dvaju kultura da bi oneobičio aspekte američkog života, koji najčešće 
prolaze neopaženo od strane njegovih, na prvom mestu američkih, čitalaca. 
Koristeći živ i inventivan jezik, Hemon u sve tri price, sa ironijskom distancom, 
kritikuje kulturu spektakla.

Opasno svakodnevno
„Ideologija je ili nevidljiva i operativna, ili vidljiva i osporavana.“

(Ben Hajmor)

Priča „Zorgeova špijunska mreža“ svojom temom, koja se tiče života tokom 
socijalističkog perioda u bivšoj Jugoslaviji, na prvi pogled traži čitanje u ključu 
nostalgije, ako je suditi po poslednjim tendencijama u proučavanju književnosti 
bivših socijalističkih8 država. Ovo čitanje se bavi različitim načinima na koje se 
pamti socijalizam, uključujući društvene i privatne aspekte svakodnevnog života 
(Bojm, Todorova). Uprkos hrabrim izjavama nekih autora, koji tvrde da su „svi 
bivši Jugosloveni nostalgični prema svojoj komunističkoj prošlosti“9 (prev. O. 
Miok), narator, umnogome sličan samom Hemonu, stvarajući mešavinu „oficije-
lne“ istorije o životu špijuna Zorgea i svoje lične priče, više se približava upozo-
renjima onih autora koji podvlače da je komunizam smrtonosna ideologija (To-
dorov, navedeno prema: Todorova, 2010b: 3 ), nego njegovom nostalgičnom čitanju.

Već od početnog citata, uvođenjem metatekstualnog elementa, odnosno, 
citiranjem Enciklopedije Britanika, Hemon podvlači važnost istorije za svoju priču 
– „ [...] Istorija se deli, u zavisnosti od teme, na istoriju prirode i istoriju društva. 
Istorija društva je kontinuirani opis niza istaknutih događaja [istakla O. Miok]“ 

7 Prevod: Ana Ivić, Rende, Beograd, 2011.
8 Videti: Maria  Todorova: Remembering Communism: Genres of Representation, Svetlana Bojm: Budućnost 

nostalgije, Maria Todorova e Zsuzsa Gille: Post-communist nostalgia, Filip Modrzejewski e Monika 
Sznajderman: Nostalgia. Saggi sul rimpianto comunista.

9 „All ex-Yugoslavs are […] nostalgic about their communist past.“ (Petrović, u: Todorova, 2010: 110) 
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(Hemon, 2011: 51). Nasuprot tome, svakodnevno se obično posmatra kao odsustvo 
događaja, naročito dodađaja za pamćenje, no, ipak, ako stranke na vlasti nalaze 
neki svoj poseban interes u tome, i istorija, kao na primer istorija komunizma, 
može se lišiti događaja za pamćenje i svesti na „beskrajno stanje proslave“, kao 
što je primetio bugarski pisac Georgi Gospodinov u jednom eseju10. Na ovaj način, 
oficijelna istorija i priča o svakodnevici međusobno menjaju ontološke statuse, te 
svakodnevno postoje „dobavljač“ referentnih tačaka za sećanje.

Da bi se bolje razumeo odnos između istorije i pojedinca (koji u ovom slučaju 
služi kao ključ za čitanje svakodnevnog), posebnu pažnju treba posvetiti formi 
priče. Sa jedne strane, naracija deluje prilično linearno – narator pripoveda o 
svojem detinjstvu, koje počinje od dečijeg interesovanja za život špijuna Zorgea, 
pa preko priče o ocu, optuženom za špijunažu, stiže do Titove smrti, koja pred-
stavlja kraj svega, kao što kaže dečakov otac „Izgleda da je svemu došao kraj“ 
(Hemon, 2011: 85)11. Gledana iz ove perspektive, priča pokazuje karakteristike i 
bildungsromana, odnosno prati razvoj i sazrevanje glavnog lika. S druge strane, 
moglo bi se pretpostaviti da je Hemon našao inspiraciju i u strukturi Vikipedije, 
gde su pojedine reči povezane preko „hiperlinkova“ sa drugim člancima koji sadrže 
iste reči, ali se tiču posve različite stvari. Na ovaj način, „hiperlinkovi“ u priči 
povezuju, s jedne strane,  život naratora sa životom špijuna Zorgea, ispričanog 
stilom zvanične istorije, a sa druge, socijalizam u bivšoj Jugoslavi, često nazivan 
umerenim, sa totalitarnim sovjetskim režimima12.

Funkcija ove tehnike „zamućivanja žanrova“, koji, takođe, predlažu pojedini 
teoretičari svakodnevnog (Highmore, 2002) i koja, u suštini, odgovara „otežavanju 
forme“ Šklovskog, u Hemonovoj priči je da učini svakodnevno vidljivim. 

Govoreći o vidljivosti svakodnevnog, takođe je bitno podvući da su Hemono-
vi prvi čitaoci Amerikanci13 koji, živeći u kapitalističkom sistemu par excellence, 
ne „čitaju“ komunizam sa automatizmom. Ova perspektiva će biti obrnuta u trećoj 
analiziranoj priči, u kojoj je narator-stranac, zahvaljujući svojoj „navici“ da živi 
u komunističkoj zemlji, u stanju da uoči svakodnevno kapitalizma, koje je u mno-
gim aspektima nevidljivo njegovoj američkoj publici.

Priča „Zorgeova špijunska mreža“ nas podseća da, osim kod teoretičara levice, 
svakodnevno budi interesovanje i kod totalitarnih režima, očigledno iz različitih 
razloga. Opisujući „rutinu svakodnevnog špijuniranja“, koja naglašava mogućnost 
svake akcije da postane „svakodnevna“ ako se ponavlja svakog dana i ako ne 
sadrži značajne pojedinosti, kao što sam Zorge ističe: „Šest opasnih godina 

10 Gospodinov, G. (2008), After the Silence: The Non-Eventfulness of Bulgaria’s Communism and its Personal 
Stories.

11 Mogle bi se pretpostaviti dve interpretacije ove rečenice: 1. Kraj režima koji kontrolišu svaki detalj i u 
čijoj su osnovi špijuni, 2. Zabrinjavajući kraj jednog načina života koji je barem bio poznat i regulisan od 
strane „više instance“.

12 Ova tendencija povezivanja komunizma u bivšoj Jugoslaviji sa sovjetskim totalitarizmom prisutna je u 
književnosti već od Danila Kiša.

13 Jedna od potvrda u prilog ovome je Hemonov izbor jezika na kojem piše (engleski) i izbor prvog izdavača 
(sve njegove knjige su prvo izdate kod američkih izdavača).
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proteklo je bez ikakvih događaja“ (Hemon, 2011: 57), Hemon objašnjava Zorgeove 
akcije: 

Za Zorgea, špijunaža je bila strpljivo prikupljanje raznih i često na prvi 
pogled banalnih informacija [istakla O. Miok]: tračevi u vezi sa pregovorima 
o Antikominterni; […] hvalisanje pijanog vojnika […]; švalerisanje nečijeg 
muža sa nečijom ženom – korisna informacija za budući Indeks (Hemon, 
2011: 57).

čiji sadržaj je potom opisan: kolekcija biografskih i ličnih podataka, koji bi 
potencijalno mogli da budu od interesa sa sovjetsku špijunažu: „informacije o 
seksualnim sklonostima nadziranih ljudi  […], o tome šta jedu [...] i kada spavaju 
[…] šta čitaju „, itd, koji bi mogle da posluže za ucenjivanje ili „za zauzimanje 
odgovarajućeg stava prilikom regrutovanja ili za serviranje štetne informacije 
javnom mnjenju“ (Hemon, 2011: 77).

Nasuprot ovoj zabrinjavajućoj sovjetskoj atmosferi, u bivšoj Jugoslaviji sve 
naizled funkcioniše dobro: dok dečak-narator razvija fantazije o životu špijuna, 
njegova je majka „bezazleno gledala Moje pesme, moji snovi14“ (Hemon, 2011: 
61). Bez ulaženja u analizu sadržaja filma, primetićemo da naslov „Moje pesme, 
moji snovi“ kod čitalaca iz bivše Jugoslavije nesumnjivo prvo asocira na istoime-
nu kompilaciju folk hitova iz 1983. godine Novice Uroševića, a ne na film. Moglo 
bi se pretpostaviti da je Hemon izabrao upravo ovaj film imajući u vidu i asocija-
ciju na folk muziku, koja je sigurno jedna od najspektakularnijih formi kulture 
na prostorima bivše Jugoslavije. Inače, samo po sebi, gledanje televizije je jedna 
od aktivnosti koja doprinosi raskidu između svakodnevnog i slobodnog vremena, 
što po Lefevrovoj kritici, depolitizuje i ojačava status quo. 

S druge strane, već je dečak-narator svestan potencijane i sveprisutne opasno-
sti15, ali zahvaljujući svojoj dečijoj mašti i šali jednog prijatelja njegovih roditelja, 
koji je dečaku ispričao da „drug Tito ima monitore u svojoj palati […] preko kojih 
prati svakog stanovnika Jugoslavije“ (Hemon, 2011: 62), dečak uspeva da zamisli 
konstantan nadzor kao pozitivni element: „Tešilo me je […] što sam znao da me 
neko nadgleda kada sam sasvim sam i da bi, ako bi me neko oteo (policija ili sam 
đavo), neko to video pa bi me nesumnjivo spasli od tih skrivenih zlikovaca“ (He-
mon, 2011: 63).

Zanimljivo je primetiti postojanje suprotnosti između dobre i očinske figure 
Tita, sa jedne strane, i policije, izjednačene sa samim đavolom, sa druge – upravo 
ovde se vidi da je komunizam u Jugoslaviji bio, zapravo, diktatura jedne osobe, 
odnosno, ono što Gi Debor naziva „birokratski kapitalizam“, čija je izražajna 
forma „koncentrisani spektakl“ (Debord, 2012: 15) – gde „sa svakim sunovratom 
personifikacije totalitarne vlasti, iluzorna zajednica, koja ga je nekada jednoglasno 

14 U originalu „The Sound of Music“, mjuzikl prikazan na Brodveju 1955, po kojem je snimljen istoimeni 
film 1965. godine u režiji Roberta Vajsa (Robert Wise).

15 Ne treba zaboraviti da je jedan od toposa oficijalnog diskursa socijalizma upravo figura „neprijatelja“.
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podržavala, razotkriva se kao pûka gomila usamljenika lišenih iluzija“ (Debord, 
2012: 17). U ovom trenutku je razumljiva dvoznačnost poslednje rečenice priče 
„Izgleda da je svemu došao kraj“ – što ne znači samo kraj jednog režima, već i 
kraj jedne zajednice, jugoslovenske, koja je manje od jedne decenije kasnije, sa 
raspadom Jugoslavije, prestala da postoji (i tek dvadeset godine kasnije, posle svih 
nacionalizama, moglo bi se pričati o osećaju nostalgije).

Gi Debor objašnjava da totalitarna ideologija poništava stvarnost i određuje 
joj smisao – „postoji samo ono što ona [ideologija] kaže da postoji“ (Debord, 2012: 
27). Postoji samo sadašnjost jer „sve što se ranije dogodilo postoji samo kao oblast 
otvorena za policijsku intervenciju“ (Debord, 2012: 28). U svetlu ovog čitanja 
socijalizma kao totalitarizma postaje jasna Hemonova igra, koji, uz pomoć 
početnog citata, dovodi u pitanje definiciju i koncept istorije, a zatim, mešajući 
istorijski diskurs sa diskursom svakodnevnog, na indirektan način negira 
mogućnost da se između njih napravi jasna epistemološka razlika.

EKSTREMNO SVAKODNEVNO

Druga priča izabrana za analizu, „Novčić“, istražuje teren uglavnom 
zapostavljen od strane kritičara svakodnevnog – rat. Na prvi pogled, ovo 
„zanemarivanje“ čini se opravdanim, jer rat obično, za veći deo populacije, nije 
svakodnevno okruženje, naročito ne u zemljama razvijenog kapitalizma, koje 
predstavljaju povlašćeni predmet analize svakodnevnog. Međutim, ako rat traje 
tri, četiri, pet godina, očigledno se i nužno uspostavlja jedna vrsta svakodnevice 
i rutine, posebno ako se radi o jednom ratu, kao onaj u Bosni, koji ima manje-više 
ujednačen ritam (isključujući slučajeve poput Srebrenice i sl.). Ako je svakodnevno 
suprotnost događaju, ova priča dovodi u pitanje granice koncepta svakodnevnog, 
odnosno prikazuje koliko daleko i koliko ekstremna može da postane navika kao 
strategija preživljavanja i spasavanja zdravog razuma tokom rata.

Priča počinje opisom jedne neobične aktivnosti, za koju se potom otkriva da 
je svakodnevna neophodnost. Dakle, svojim ponavljajućim karakterom vremenom 
ulazi u domen svakodnevnog. „Uzmimo da postoje tačka A i tačka B i da, ako 
želite da iz tačke A dospete do tačke B, morate da pređete preko čistine koju ništa 
ne zaklanja od pogleda veštog snajperiste“ (Hemon, 2011: 121). Glavni narativni 
tok priče se razvija tokom opsade Sarajeva, koja je jedna od najdužih opsada u 
modernoj istoriji, i svakako najduža opsada jednog glavnog grada16. Tačka A i 
tačka B nisu eksplicirane, ali s obzirom na geografski položaj Sarajeva, smeštenog 
u uvalu okruženu planinama, na kojima se nalazila linija snajpera, mogle bi to biti 
bilo koje dve tačke u gradu, između kojih su građani bili prinuđeni da se svakod-
nevno kreću, npr. „Aleja snajpera“17 ili obala Miljacke, gde se išlo po vodu usled 

16 Opsada Sarajeva je trajala 44 meseca, od 05.04.1992. do 29.02.1996. što je tri puta duže od opsade 
Staljingrada. U proseku je dnevno na Sarajevo lansirano 329 projektila sa okolnih planina.

17 Aleja snajpera – glavna sarajevska ulica duž Miljacke, okružena visokim zgradama na kojima su se nalazile 
snajperske pozicije.
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nestašice iste ili, jednostvano, dve tačke između Aidine kuće i kuće njenih rodi-
telja. 

Jedna od najdramatičnijih i najjačih slika mutacije svakodnevnog života je 
upravo poređenje između Aidinog trčanja između Tačke A i Tačke B sa trčanjem 
bubašvabe u naratorovom stanu – cilj i jednog i drugog je preživeti i stići na si-
gurno.

U priči je realni grad viđen i opisan isključivo iznutra, iz Aidine perspektive. 
Njeno iskustvo je „iskustvo onog ko uđe u grad, hoda njime i živi ga u potpunosti“18 
(prev. O. Miok). Ovo iskustvo „potpunosti“ ili „punoće“ života, u slučaju opsed-
nutog grada je izmenjeno sveprisutnom mogućnošću smrti, personifikovane u 
implicitnom prisustvu snajperista. Slike prolaska od Tačke A do Tačke B i Aide/
bubašvabe sadrže, na indirektan način, takođe, perspektivu snajperista – izolova-
ni na visini, transformisani u voajere, za njih grad gledan odozgo postaje samo 
apstraktna ideja – tekst koji se nalazi pred očima (De Certeau, 2002), sa kojim su 
prekinute veze. Njihov pogled na dole, kao pogled bogova, i voajersko uživanje, 
pomešano sa božanskom moći, koje su se domogli popevši se, omogućavaju im 
da okinu „savršeni hitac“, o kojem detaljno piše francuski pisac Matijas Enar 
(Mathias Enard) u romanu La perfection du tir.

Da bi se bolje shvatilo ono što su stanovnici Sarajeva pod opsadom smatrali 
svakodnevicom, treba ga uporediti sa onim što je smatrano događajem. Aida, koja 
na fotografiji poslatoj pripovedaču nosi pancir „nezainteresovano kao da je kupaći 
kostim“, svakog dana montira snimke rata, koje se potom šalju „nevidljivim 
ljudima [na međunarodnim televizijama], koji to izmontiraju u prilog za vesti od 
minut ili dva, ako uopšte i dospe u vesti“. Ona svoj posao opisuje na neutralan 
način, skoro kao da i nije njen: „Svakog dana [istakla O. Miok] dobijem oko 
dva-tri sata snimljenog materijala. Uglavnom krv i klanje i odsečeni udovi“ 
(Hemon, 2011: 125).

U početku, pre nego što su joj „krv i klanje i odsečeni udovi“ postali 
svakodnevica, i dok je verovala da nešto može da promeni, Aida je pokušavala da 
izazove saosećanje ili razumevanje ili bol, „iako u onih minut-dva koje kasnije 
prepozna [...] kao svoj rad ima tek nekoliko blago stravičnih slika“ (Hemon, 2011: 
125). 

Ovaj minut ili dva odgovaraju u potpunosti Lefevrovoj definiciji televizijskih 
vesti, koja ih opisuje kao nasilni upad u privatni i porodični život, koji samo 
naizgled nudi istinu i učestvovanje. Ova „istina“ umetnuta između vesti o sportu, 
prognoze vremena i ostalih uobičajenih sadržaja televizijskog dnevnika, svojom 
formom, skraćenom do ekstrema (1-2 min.), za gledaoce je samo još jedan 
„spektakl“, ontološki, ni po čemu različit od drugih vesti koje se odmah potom 
zaborave. Upravo zbog ovog razloga, Aida kasnije odlučuje da seče najdramatičnije 
scene, koje za nju izlaze iz okvira svakodnevnog i koje ne može da dozvoli da 
nestanu intervencijom „nevidljivih ljudi“ sa stranih televizija, te ih čuva samo za 

18 „The experience of those who enter the city, walk through it and live it to its full extent.“ (Bou, 2012: 29) 
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sebe, na kaseti naslovljenoj Cinema Inferno. Stranim, pak, televizijama, šalje samo 
„blago stravične“ slike, jer je krajnji rezultat svakako isti: nema ga. Jedna od tih 
scena koja je dovela Aidu do ove odluke je snimak 

mrtve žene koju nose četvorica muškaraca. […] Šrapnel joj je otvorio 
lobanju. Parče kosti sa busenom kose visilo joj je o malo kože. […] Videla 
se prazna krvava šupljina bez mozga. A onda je jedan od muškaraca zatvorio 
šupljinu […] kao da stavlja poklopac. Učinio je to sa nekim suzdržanim 
poštovanjem, kao da joj pokriva golotinju (Hemon, 2011: 125).

Za čitanje svakodnevnog, u ovoj priči je važna i slika grada, koji postoji, kao 
što je već pomenuto, kao materijalni grad, sačinjen od kuća i ulica – „životni 
prostor“ za Aidu, i kao imaginarni grad za naratora koji ga je napustio. I, ako se 
tokom rata materijalni grad uništi, njegova ideja nastavlja da živi kao forma men-
tis, kao značenjsko mesto, „mjesto realiziranih sudbina, pohranjenih podataka, 
uspomena, dijeljenih sjećanja“19 (Nemec, 2010: 27-28). Priča o gradu se bazira 
upravo na ovoj suprotnosti između uništenog materijalnog grada i mentalne forme 
koja se, čak i odbijanjem da se razrušeni grad prepozna, suprotstavlja destrukciji.

 Aida živi metamorfozu materijalnog grada – za nju novi putevi između 
različitih tačaka A i B, pod budnim pogledom snajpera, kao i mnoge druge stva-
ri, postale su svakodnevne slike. Nasuprot tome, narator ne prepoznaje više ono 
što je bio njegov grad, a sada je samo jedan „imaginarni“ prostor. Dok Aida na 
fotografiji stoji „na gomili ruševina nasred onoga što je nekad bilo Biblioteka […] 
visoka […] i uspravna [istakla O. Miok] kao da stoji na vrhu planine“ (Hemon, 
2011: 124), za naratora su srušene zgrade u Sarajevu sve identične, „razneti pro-
zori20 – crne rupe, kao da su im izvađene oči […] To na slikama nisu bile zgrade 
[…] te slike zabeležile su sami kraj procesa nestajanja, ništavilo sâmo“ (Hemon, 
2011: 131, istakla O. Miok). Sarajevo na fotografijama nema ništa zajedničko sa 
slikom koju je narator poneo sa sobom na polasku. Za Aidu, pak, Sarajevo još 
znači život, iako bez ljubavi, gde se može voditi ljubav samo „grubo i krvnički, 
kao da se tučemo, jer moramo borbom da iscedimo radost i bljeske ljubavi iz naših 
izmrcvarenih tela“ (Hemon, 2011: 127). Ona se vraća u Sarajevo da se tamo po-
rodi, i na taj način nastavi život, ali priča se završava slikom naratora koji u svom 
egzilu kupuje foto-aparat da bi snimio svoje sopstveno odsustvo – otuđenost života 

19 U nekim drugim Hemonovim knjigama, kao npr. u The Book of My Lives, pisac će se više baviti pokušajem 
da pamćenjem obnovi predmetni i kulturni sloj grada, kroz rekonstruisanje svakodnevice i atmosfere 
proživljenog i izgubljenog vremena. 

20 Prozori, staklo i stakleni zidovi su slike koje se javljaju i kod drugih pisaca sa prostora bivših jugoslovenskih 
republika. Jednom drugom prilikom Hemon opisuje povratak u stan u kojem je živeo pre rata. U stanu na 
prozorima umesto stakala su zalepljeni najloni sa natpisom UNHCR. Ako prozori generalno predstavljaju 
ono što odvaja „unutra“ od „napolju“, i samim tim određenu sigurnost (činivši deo kuće), razbijeni prozori 
znače izbugljenu sigurnost, i u ovom konkretnom slučaju, sigurnost ponovo pronađenu samo zahvaljujući 
intervenciji spolja. Stan sa prozorima sa natpisom UNCHR više liči na izbeglički kamp nego na dom  
(UNHCR je Agencija za izbeglice Ujedinjenih nacija).
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u izgnanstvu, gde se „čovek nalazi na ničijoj zemlji (ili na teritoriji koju su već 
okupirali drugi)“21 (prev. O. Miok).

Svakodnevno Drugog
„Stanovnici velikog urbanog centra se vraćaju u stanje divljaštva 

– odnosno izolacije.“
 (Pol Valeri)

Prisustvo svakodnevnog u trećoj priči, „Slepi Jozef Pronek i mrtve duše“, je 
možda očiglednije nego u prvim dvema. Budući da se radi o priči bosanskog 
imigranta u Sjedinjenim Američkim Državama, kao ključ za čitanje se nudi kros-
kulturalna perspektiva, u kojoj se dve kulture u međusobnom susretu postranjuju. 
Jozef Pronek, glavni lik, budući stranac, putnik pretvoren u prognanika (kao i 
sam Hemon), ubrzo po sletanju u SAD primećuje otuđenost, spektakularni karakter 
američkog života, njegov mehanički ritam, podelu rada koja se graniči sa apsurdom. 

Početak interesovanja teoretičara za svakodnevno je usko vezan za razvoj 
industrijske proizvodnje, čija je posledica kvantitavni razvoj gradova, uz gubljenje 
na kvalitetu života. Ako je kroz istoriju grad imao značajnu ulogu kao centar 
znanja i političke akcije, već od Francuske revolucije cilj urbanizma postaje 
ukidanje ulice, jer se izolacija populacije pokazala kao efikasan način kontrole 
(Debord, 2012: 43-44). 

Kao što ističe Moris Blanšo, „svakodnevica pripada pre svega gustoj prisutnosti 
velikih urbanih centara“22 (prev. O. Miok), te je, dakle, za analizu svakodnevnog, 
i ovde, jedan od najvažnijih elemenata upravo slika grada. 

U ovoj Hemonovoj priči naracija se razvija između dva velika američka grada, 
Vašingtona i Čikaga. Uprkos početnoj izjavi sveznajućeg naratora da Jozef Pronek, 
„kad je konačno prešao na [američku] stranu, nije se osećao nimalo drugačije“ 
(Hemon, 2011: 142), zapravo, od kada je stigao u Ameriku, u njemu se razvija 
sposobnost opažanja tipična za jednog flâneur-a, ili, pak, stranca koji primećuje 
ono što „izgleda da svi znaju bez da ga zaista vide23“ (prev. O. Miok). Jozef Pronek 
nije turista (otišao je u Sjedinjene Američke Države jer je dobio stipendiju 
Američkog kutka za pisce, i tek naknadno odlučuje da tamo ostane, jer je u 
međuvremenu počeo rat u Bosni), te ne deli ništa od entuzijazma turiste. Umesto 
da traži  „must sees“, Pronek luta bez cilja i hodajući „postvaruje“ prostor, birajući 
samo neke od mogućnosti koje nudi grad kao struktura, grad-langue. Dok neki 
prostori ostvaruju svoje postojanje zahvaljujući Proneku, drugi su osuđeni na 
inerciju i nestanak (De Certeau, 2002: 155-199). Dakle, grad koji čitamo je jedan 
konkretizovani grad ostvaren na osnovu Pronekovih izbora. 

Pronek gleda grad kritičkim okom i komentariše gradsku organizaciju sa 
mnogo ironije, koja se očitava i u jeziku koji koristi, a koji je pun „oneobičavanja“, 

21 „Puts the human being in a no-man’s land (or occupied by others).“ (Bou, 2012: 202)
22 „Everydayness belongs first of all to the dense presence of great urban centres.“ (Blanchot, 1987: 17)
23 „Everyone seems to know too well without ever truly seeing it.“ (Bou, 2012: 174)
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zahvaljujući kojima američko svakodnevno postaje „otežano“ i vidljivo i samim 
Amerikancima.

Sletevši na aerodrom, Jozef ga zamišlja kao jedan veliki organizam, telo Džona 
Kenedija, čije ime nosi, u kojem se on i drugi putnici bez lica kreću „kroz Kene-
dijev probavni trakt, pliva[ju] u uskipeloj reci želudačne kiseline kao bakterij[e] 
i završava[ju] u njegovom klokotavnom bubregu-kupatilu“ (Hemon, 2011: 144). 
Kada ga, pak, vode u zvaničnu posetu, umesto da percipira Ameriku „the best 
country“ kao što to rade svi koje sreće, on primećuje od srca veštački osmeh 
službenika koji ga dočekuje, „nadrkanost“ orla sa američkog grba (Hemon, 2011: 
151), stubove na zgradi koji mu liče „na džinovske zatvorske rešetke [istakla O. 
Miok]“ (Hemon, 2011: 150), itd.

S druge strane, Čikago pod snegom mu liči na „ploču sa kompjuterskim 
čipovima pokrivenu mrazom“, vozila u pokretu na bajtove „koji putuju sa jednog 
čipa na drugi“, dok obris grada u daljini liči „na kvadratiće iz Tetrisa“ (Hemon, 
2011: 157, 159). Autoput je „odvodni kanal“, kojim se kola slivaju u gužvu centra, 
a na Veličanstvenog milji24 ne nalazi ništa veličanstveno: „zgrade kao mrtvačnice 
[istakla O. Miok] i žalosne radnje koje prodaju raznorazne radosti“ (Hemon, 2011: 
168). Ove slike, reflektujući automatizam svakodnevnih radnji, pokazuju da su 
„pod uticajem moderniteta imaginativne i kreativne ljudske aktivnosti pretvorene 
u rutinske i robne forme“25 (prev. O. Miok) i da se ljudski život čini malo važnim 
i gotovo nevidljivim u funkcionisanju celokupnog sistema, kao što Jofez, govoreći 
o poziciji pešaka naspram gigantskih zgrada koje je ga okružuju, primećuje „ova-
ko bubašvabe vide nameštaj u stanovima“ (Hemon, 2011: 160). 

Istovremeno, grad u svojoj celosti se predstavlja Proneku kao heterotopija, 
pojam koji, po Fukou, opisuje mesta bez mesta, groblja, zatvore, kasarne, mesta 
u kojima se dovodi u pitanje normalni društveni poredak, ili u koja se ulazi samo 
pristajući na obrede prolaza, a po cenu gubljenja građanskog statusa (Bou, 2012: 
89) ili njegovog limitiranja. Upravo ovo Pronek treba da prihvati i preživi – „ (pro)
čišćenje“ od svog identiteta donešenog iz Bosne, inicijaciju u američki stil života, 
da bi tek potom mogao da koristi grad u njegovoj profanoj punoći, koja je pak na 
drugim mestima, kao što je npr. Andrejina izjava „ovo su devedesete. [...] Ljudi 
smeju da se dodiruju samo ako nose gumene rukavice“ (Hemon, 2011: 163), do-
vedena u pitanje. Iz ovog razloga, umesto da se oseća slodobnim, jer je sloboda 
jedan od najčešćih atributa Amerike, Jozef se oseća kao u zatvoru, već od hotelske 
sobe u kojoj se iza zavese nalazi veliki prozor sa kojeg „puca pogled na beskrajni 
zid“ (Hemon, 2011: 149), izolovan i suvišan. 

Osećaj izolovanosti i otuđenosti se preslikava i na međuljudske odnose. Pro-
nekov cimer, Karvin, inače dečko Pronekove buduće devojke Andree, u trenutku 
kada se Pronek useljava u stan, na prvi pogled, sa svojom neurednom kosom „koja 

24 Prestižni deo Michigen Avenue u kojem se nalaze luksuzni restorani i prodavnice, sedišta novina i medija, 
itd. 

25 „Under modernity imaginative and creative human activity is transformed into routinized and commodified 
forms.“ (Lefebvre, citirano prema: Gardiner, 2000: 77)
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je slala jasne poruke o cinizmu i pobuni“ (Hemon, 2011: 164) i sa svojim prihva-
tanjem krajnje nekonvencionalne situacije u kojoj živi sa Andreom i Jozefom, 
pokazuje određenu dozu pasivnog otpora malograđanskom modelu života i rit-
movima kapitalističke kulture, no, u stvarnosti, upravo on je oličenje konzumera 
koji, kada ne radi, gleda „The Dukes of Hazzard“26 ili igra virtuelni fudbal sa 
svojim prijateljem Čadom, kompenzujući na taj način odsustvo realnog života27. 
Karvin je, zapravo, metafora potpune otupelosti – prihvata sve što mu televizija 
servira, bez ikakvog kritičkog otklona (jer se spektakl predstavlja kao neupitna 
istina) i na mehanički način ponavlja fraze poput: ono što se dešava u Bosni re-
zultat je „hiljadugodišnje mržnje“.

Pronek se iskreno trudi da se Amerikancima predstavi na odgovarajući način 
i da prihvati američki način života, koji za njega nije više od obične predstave 
života. Ipak, ni posle bolne metamorfoze, kada je odlučio da ostane u Americi, 
koju su pratile nedelje groznice i halucinacija, tipične za obrede prolaza, i koja je 
trebalo da ga učini „comfortably numb“, kao lik u filmu The Wall Rodžera Vote-
ra (Roger Water) i Alana Parkera (Alan Parker) prinuđen da se liši emocija jer 
„Show must go on“, Jozef ne uspeva da prihvati da, dok u Sarajevu se svakog dana 
gine, neko može da se buni jer mu je poslužena rimska umesto „ledene“ salate. 
Banalnost problema „prvog sveta“, lažnost američkog načina života, njegov spekta-
kularni karakter, činjenica da nije bitno „biti“, pa čak ni „imati“ koliko „izgleda-
ti“, odnosno „predstavljati“ sebe i svoj život, gubeći svaku suštinu zarad ideje 
lepote28 i zdravlja(!?), diktiranih kapitalističkim sistemom, uverljivo je ilustrova-
na u opisu jela koja su servirana Jozefu tokom ručka kod Andrejinih roditelja „niz 
Proneku nepoznatih jelâ koja su imala ukus i teksturu mlevenog kartona“, „ne-
masni čizkejk od kupina sa zamrznutim jogurtom sa niskim sadržajem masti i 
francuskom kafom bez kofeina sa ukusom lešnika i vanile“ (Hemon, 2011: 178-
179). Takođe, sličnu funkciju ima i nabrajanje kozmetičkih preparata29: „Natural 
Care, Head and Sholders, Happy, Antartica, Morning Mist, Mud Miracle (Swiss 
formula)“ itd., koji se svi nalaze na istoj polici, i u spisku knjiga: Sedam duhovnih 
zakona uspeha, Investiranje danas, Šta ima unutra – vodič kroz dušu, u jednom 
nasumično odabranom stanu više klase u Americi. 

Konačno, Hemon ispituje i jednakost mogućnosti, američki san i problem 
podele rada u kapitalističkom sistemu, gde osobe postaju funkcije, npr. „osoba za 
sendviče“. Iako je uvreženo verovanje da je Amerika zemlja jednakih mogućnosti, 
Jozef, koji tu stiže kao pisac koji se zalaže za slobodu, postaje onaj koji čisti ku-
patila, odnosno „dečko za govna“. 

26  Američka serija i istoimeni film sa ocenom na IMDB 5/10.
27 O sportu kao zanemi za „realni život“ govori Anri Lefevr u eseju „Work and Leisure in Everyday Life“.
28 „Our society is characterized by cancerous growth of vision, measuring everything by its ability to show 

or to be shown“, piše Mišel de Serto.
29 O funkcijama zasićenja teksta nabrajanjem robnih marki videti: Kolanović, M. (2011): „Tranzicija: 

napetosti, osporavanja i potrošnje“, u: Kolanović, M. (2011): Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Popularna 
kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Zagreb: Ljevak.
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ZAKLJUČCI

Bugarski pisac Georgi Gospodinov piše da se u prosečnosti svakodnevnog 
očitava ono što je tragično i uzvišeno (Gospodinov, 2013: 42). Hemon, upravo 
zahvaljujući svojoj sposobnosti da učini svakodnevno „prozirnim“ za tragičnost 
života, ali i za njegovu lepotu i nepredvidljivost, od strane kritike je okarakteristan 
kao „pisac suštine“ koji izaziva  „ovaj ograničavajući svet“30 (Observer), dok je 
njegova priva knjiga Pitanje Bruna opisana kao „uzbudljiva“31.

Zahvaljujući dvostrukoj perspektivi – udaljenosti od zemlje iz koje dolazi i 
poziciji stranca u Americi – Hemon uspeva da uvede određeni diskontinuitet 
između „znaka“ i navike (Bou, 2012). Ovaj diskontinuitet, po Žoržu Pereku 
(Georges Perec), neophodan je da bi se učinilo vidljivim anonimno endotično, 
koje je suprotnost egzotičnom, i koje obično ostaje van naše percepcije, jer su naše 
oči „uslovljene da uočavaju na horizontu našeg habitata samo ono što je neobično“32 
(prev. O. Miok). Koristeći formu „otežanu“ različitim postmodernim igarama i 
jezikom okarakterisanim kao „nepogrešivi tenor kvaliteta“ (Gilles Foden, Condé 
Nast Traveller), Hemon uspeva da izazove u čitaocu opažanje objekata i događaja 
ex novo umesto njihovog površnog i sterilnog prepoznavanja. 

Ne čudi činjenica da mnogi kritičari ističu upravo ovaj kvalitet Hemonovog 
pisanja – sposobnost da učini da „svakodnevno izgleda neobično“33 (Arena), da 
vidi i objasni  „svet nanovo“ (Waterstone’s Book Quartely), što je upravo ono što 
je Šklovski definisao kao cilj umetnosti  – vratiti smisao životu.

Hemon, iako koristi mnoge postmodernističke postupke, između ostalih, 
sveprisutnu ironiju, koja je po Lindi Hačion  (Linda Hutcheon) osnovni element 
postmodernizma, i koja je tipična za onog koji gleda svet sa udaljenosti „ničije 
zemlje“, ipak, izaziva koncept postmodernizma, uvodeći jednu beskrajno ljudsku 
dimenziju. Zahvaljujući upravo ovom elementu, tipičnom za tako jednostavnu 
temu kao što je svakodnevno, „anksioznošću mučeni, rogati Balkan je dubinski 
human, potpuno neodoljiv i često strašno smešan“34 (San Francisco Chronicle), 
a svakodnevni život postaje vidljiv njegovim (novim).

IZVORI

Hemon, A. (2002). Nowhere Man, New York: Nan A. Talese.
Hemon, A. (2011). Pitanje Bruna, Beograd: Rende.
Hemon, A. (2012). The Question of Bruno, Picador, electronic edition.

30 „The essential writer“, „this narrowing world“
31 Sve navedeno preuzeto sa korica knjige: Nowhere man, izdanje Nan A. Talese, 2002.
32 „are conditioned to scan the horizon of our habitat only for the unusual.“ (Bou, 2012: 224)
33 „the everyday seem strange“
34 „Angst-ridden, horny Balkan is deeply human, totally irresistible and often hilarious“
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L ászló Patócs1

(Bölcsészettudományi Kar, Újvidék)

NARRATÍV EMÓCIÓ-JELENTÉSEK DARVASI LÁSZLÓ 
NOVELLISZTIKÁJÁBAN

This paper tries to find out what role can be attributed to emotions in László Darvasi’s 
textual poetics. My hypothesis is based on Jean-Paul Sartre’s idea in emotional phenomenology, 
according to which emotion as a psychic reality has its own meaning, and it cannot be grasped 
in itself without understanding this meaning first. Therefore, the semantic essence of an 
emotion is a special relationship formed with the world. During the creation of each intensive 
emotion there is also a shift in the subject’s situation – his relationship with the world suffers 
a crisis. The emotional-theoretical interpretation of László Darvasi’s collection of novellas 
Vándorló sírok pays special attention to the elimination of borders between emotions, to blur 
the lines between opposing emotions. The most important poetical feature of emotional 
discourse will be the relativization of emotions, and the textual world will be organized based 
on the meanings clustered around emotions. 

Key words: emotionality, emotional phenomenology, emotional theories, contemporary 
Hungarian literature.

„Itt nyugszik Sebastian de Cruz, / aki gyáván és boldogtalanul élt“ (Darvasi, 
2012: 197). Az idézet Darvasi László 2012-es kötetének egyik kulcsnovellájából 
származik. Az említett Sebastian egy párviadalban halálos sebet ejt féltestvérén, 
Ricardo de Cruzon. A halott testvér örök nyugalom helyett sírjával együtt 
vándorútra kel: teszi ezt ígéretéhez híven, ugyanis halála előtt Sebastian 
feleségének, Isabelnek a fülébe súgja, soha nem hagyja el őket. És így is lesz, 
Ricardo de Cruz sírja ugyanis vándorló sír, mindenhova követi testvérgyilkosát 
és annak feleségét. Sebastian nem lát más megoldást, újraácsolja testvére vándorló 
sírjának keresztjét, ám az új keresztre már a saját nevét vési. A felvésésnek mint 
az írás egy változatának a Darvasi-prózában betöltött szerepe külön dolgozatot 
igényelne, ezért mi most inkább fókuszáljunk a novellák halálértelmezésére és 
utóbbi fogalomnak az érzelmekhez kötődő mivoltára.

A halál – amely a Darvasi-prózában felfokozott és uralhatatlan létezőként 
jelenik meg, ám egyben a titkok helye és közege is –, tehát az életen túli szféra 
szubverzív jelenléte és központi helyzete eredményezi azt, hogy a szubjektumok 
számára a szó elsődleges értelmében megismerhető valóság-paradigma helyett 
csupán egy sejthető, de nem megismerhető, tehát sajátos szabályokat is felvonultató 

1 patocslalaszlo@gmail.com
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világ képét tárja fel a szöveg. A Vándorló sírok világkoncepciója irodalmi fikció 
voltából kifolyólag pontosan a kauzalitás elrejtésének gesztusát, a haláltematika 
folytonos visszatérését és az érzelmekhez, az emotív jelentésekhez való szoros 
tartozását emeli szervező elvvé.

Halálnovellák tehát Darvasi László szövegei, amelyek – a többi érzékelés- és 
érzelemorientált  szövegéhez, például A könnymutatványosok legendájához, a 
Virágzabálókhoz, vagy épp a Szerezni egy nőt novelláskötethez hasonlóan – fon-
tos (sőt, az előbbiekénél talán fontosabb) poétikai funkciót kölcsönöznek az 
emócióknak és az érzékelés különböző aspektusainak. Egy érzelempoétikai ol-
vasat kapcsán nem szabad megfeledkeznünk a Darvasi-próza egyik legszembe-
tűnőbb vonásáról: szerzőnk gyakran ruházza fel hőseit túlvilági attribútumokkal, 
a halál után megszerzett tulajdonságokkal és képességekkel, a vizsgált novellás-
kötet szövegvilága kapcsán pedig külön hangsúlyoznunk kell: az egy pillanatig 
sem habozik lemondani a halál fogalmának rögzített jelentéséről. Hiszen már 
maga a cím, a Vándorló sírok is az élő és a halott szféra határának legalábbis 
felszámolását, ha nem teljes eltörlését implikálja.

Darvasi László kötetének érzelemelméleti interpretációja külön figyelmet 
szentel az emóciók közötti határ felszámolására, az ellentétes érzelmek egybemo-
sására irányuló gesztusoknak. Az érzelem-diskuzusok legfontosabb poétikai jegye 
az emóciók relativizálása lesz, a szövegvilág pedig az emóciók köré csoportosuló 
jelentések alapján szerveződik. Előfeltevésem Jean-Paul Sartre érzelemfenome-
nológiájának azon gondolatán alapszik, miszerint az emóció mint pszichikai tény 
saját jelentéssel bír, s nem ragadható meg önmagában, e jelentés megértése nélkül. 
Az érzelem jelentéstani lényege tehát a világgal való sajátos kapcsolat. Egy-egy 
intenzív érzelem létrejöttekor a szubjektum helyzetében is változás történik, 
kapcsolata a világgal válságba kerül. Az alábbiakban a Sartre-féle emócióelmélet 
vázlatának vázlatát ismertetem, majd ezen elméleti háttér legfontosabb meglátá-
sait, illetve más lényeges elméleti megközelítéseket felhasználva a kötet érzelem-
poétikai szempontból reprezentáns novelláinak emotív olvasatát adom.

Jean Paul Sartre Egy emócióelmélet vázlata című munkájában kísérletet tesz 
egy pszichológiai alapokon nyugvó, fenomenológiai megközelítéseket alkalmazó 
elméleti keret kidolgozására. Maga a cím is vállalja, ez sokkal nagyobb feladat 
annál, mintsem egy szerző végre tudná hajtani azt. Nem szabad megfeledkeznünk 
Heller Ágnes Az érzelmek elmélete című könyvéről, amelyben – hasonlóan Sart-
re-höz – ő is egyfajta fenomenológiai alapú keretet szeretne felvázolni az érzel-
meknek, ám a nyilvánvaló kötődések melletti lényeges különbség, hogy utóbbi 
vállalkozás inkább rendszerteremtő igénnyel fellépő munka, amely nagyobb 
mértékben az érzelmek emberi-társadalmi viszonylatokként történő értelmezését 
tűzi ki célul, a mindennapi élet a legtágabb horizontja felől értelmezve azt (Rózsa, 
2011: 132). Jean-Paul Sartre emócióértelmezésének egyik legfontosabb alappillé-
re szerint elégtelen egy csupán pszichológiai megközelítés az emóciók vizsgála-
tához. Mint fogalmaz: „Az emócióra vonatkozó ismeretünk kívülről (kiem: J. P. S.) 
adódik hozzá a pszichikai lénnyel kapcsolatos egyéb ismeretekhez“ (Sartre, 1976: 
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31), ám nem vagyunk birtokában olyan módszereknek, amelyekkel meg tudnánk 
állapítani az emóciókhoz fűződő lényegi kapcsolatot. A vizsgált fogalom Sartre 
felfogása szerint nem értelmezhető az emberi valóság struktúráiban, hiszen ebben 
az esetben az emóció nem lenne több egy közönséges ténynél, amelyet ő zárt 
tényként interpretál, vagyis olyanként, amely képtelen visszaadni az ember lénye-
gi valóságát, vagyis nem képes önmagán túlra mutatni. Martin Heidegger gondo-
latára alapozva azt írja, hogy a „világ zárójelbe tétele“ a járható út: „mindezt nem 
úgy teszi, hogy a sajátos emóciókhoz fordul, hanem úgy, hogy igyekszik megragadni 
és megvilágítani az emóciónak mint szervezett tudattípusnak a transzcendentális 
lényegét“ (Sartre, 1976: 35). A klasszikus pszichológiai elméletek kapcsán elveti 
az emóció mint tudatállapot megfeleltetést, ennek elfogadása esetén az emóciók 
nem lennének többek fiziológiai megnyilvánulásoknál: ám azok értelemmel bíró 
tudati tények, jelentenek valamit, tehát jelentéshordozó létezők. A pszichoanali-
tikus elmélet szerint „Különösebb nehézség nélkül úgy lehet felfogni a haragot vagy 
a félelmet, mint eszközöket, amelyeket a tudattalan törekvések arra használnak, hogy 
szimbolikusan kielégítsék magukat, s megtörjenek egy elviselhetetlen feszültség-
állapotot“ (Sartre, 1976: 55). Ezen értelmezés szerint az emóciót elszenvedjük, az 
emóció meglep bennünket, a saját törvényei szerint fejlődik anélkül, hogy tudatos 
spontaneitásunk érdemlegesen módosíthatná alakulását. Sartre hangsúlyozza, hogy 
egy emóció-elméletnek, amely azt állítja, hogy az érzelmi tények jelentéssel bírnak, 
magában a tudatban kell keresnie ezt a jelentést. Amikor Sartre egy fenomenoló-
giai emócióelmélet fejtegetésébe kezd, az emóciót jellemző intenció- és viselke-
désváltozást hangsúlyozza. Az emotív viselkedés ugyanis nem szándékozik direkt 
módon hatni a tárgyára. Nem a tárgy valóságos struktúráját változtatja meg, hanem 
„az emócióban a tudat által irányított test változtatja meg a világhoz fűződő viszonyát 
annak érdekében, hogy a világ megváltoztassa minőségeit“ (Sartre, 1976: 68). Sartre 
fogalomhasználata szerint egy minőség emotív átélése azt jelenti, hogy az átélt 
minőség minden oldalról meghalad minket.

Az elméleti kitekintés után térjünk vissza magához a kötethez és a benne 
kibontakozó problematikához: a novellák ugyanis a Sartre nyomán említett emotív 
átélés szövegpéldái. Az érzelmi minőségek intenzitásának talán legszembetűnőbb 
textusa a Jaufre Rudel címet viselő. A novella a keresztes hadjáratok idejének 
költőideálját helyezi elénk. A címszereplő korának legnagyobb canso szerzője, 
érzéki és érzelmes figura, magának az írásnak és a szerelemnek élő egyén. 
Számára az írás az egyetlen elfogadható létminőség, idézem: „az uramnak akkor 
nyugodtak meg az ujjai, amikor költeményének papirosát tartotta a kezében“ 
(Darvasi, 2012: 136). Nem véletlenül ezzel a novellával és ezzel a szereplővel 
vezettem fel az érzelempoétikai olvasatot: úgy vélem, ebben a szövegben 
érvényesül leginkább sartre-i emotív állapotjelleg. A novella első bekezdése 
párhuzamot állít fel a külvilág és az emberi szív között, utóbbit átjárja az előbbi 
nyirkossága. Ám talán ennél is beszédesebb tény, ha az érzelmek, illetve a szó és 
az írás, vagyis a jelentéshordozó minőségek közötti konnotáció novellaszerkezeti 
helyére fókuszálunk, ezen belül pedig arra, hogyan is találkozik először 
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JaufreRudel költő élete asszonyával: Hodiernával. A hölgy nevét igézettel telve 
mondják ki sivatagi emberek, ettől kezdve válik a költő szerelmévé. És ez az a 
pont, ahonnét már nincs visszaút, és amelyet Sartre az emotív állapotban lévő 
testen keresztül átélhető és megragadható világként ír le: a tudat másképpen 
ragadja meg ezt a szituációt, mint a nem emotív helyzeteket.

Érdemes odafigyelni arra a tényezőre is, hogy a novella első pillanatától az 
írás és az olvasás aktusai is súlyos érzelmi funkciót hordoznak magukban, sőt, 
érzelem és írás kölcsönösen feltételezik egymást a szövegben. Rudel szolgája 
retteg a betűktől és az olvasástól, maga a költő viszont nem volna képes élni 
nélkülük, s amikor a muszlimok nyílvesszői elsötétítik az eget, ő csupán betűket 
vél felfedezni a halálos csapásban. Ám  le kell szögezzük, semmi sem az, aminek 
látszik: az érzelmek a narráció előrehaladtával az eredetitől merőben eltérő jelen-
tést is hordozhatnak, ez pedig Hodierna alakjának többszöri feltűnésével tudjuk 
leginkább bemutatni. A költő első alkalommal csak a nevét tudja, de ez is elég 
ahhoz, hogy örökre a szívébe fogadja. A következő szövegbe lépése egy miniatűr 
festményen keresztül történik: Jaufre Rudel szerzi meg vágyott úrhölgye portré-
ját – amiről rögtön meg kell jegyezzük, a novella már az olvasás pillanatában 
elbizonytalanít, mennyire lehet is hiteles az említett kép. A hősszerelmes számá-
ra ez nem lényeges, neki a vágy megtestesülése, a festményen keresztüli mani-
fesztációja a fontos. Ahogy arra Pléh Csaba is rámutat, Sartre számára az érzelem 
jelentésének a feltárása az elsődleges feladat (Pléh, 2011: 117). A vizsgált novel-
lában ez a jelentés mélyen összefonódik magával a novella szerkezeti magjával. 
A vágyakozás érzése, vagy ha úgy tetszik, az vágy emóciójának jelentése itt egyet 
jelent a halál elkerülésével, az életben maradással, de már-már az írás és a női 
ideál feltüzelő érzése közé is egyenlőségjelet tehetünk: mindkettő egészen addig 
áll ellen a halálnak, amíg a főhős nem szembesül a vágy tárgyával. Azonban ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy ebben a szövegvilágban a szó, tehát az érzelem 
melletti másik jelentéshordozó egyben a halál eszköze is: „A továbbiakban a lovag 
a bortól kissé mámorosan azt magyarázta, hogy a királylányokat erre hivatott 
tanítók oktatták a hazugságra, az ármányra és a hűtlenségre“ (Darvasi, 2012: 148).

Ha visszaemlékezünk Giorgio Agamben vágyakozásról írt esszéjének alapté-
zisére, miszerint „vágyainkat nem tudjuk szavakba foglalni. Azért nem tudjuk, 
mert a képzeletünkben léteznek“ (Agamben, 2008: 68), meg kell lássuk, hatalmas 
a feszültség a novella vágyott tárgya, a szavakba foglalás mikéntje és az imagi-
nárius/konkrét kép között. Rudel először szavakkal kereste szíve hölgyét, megte-
remtve ezzel egy képzeletbeli képet róla, majd egy valószínűleg hamis konkrét 
kép válik vágyának fókuszpontjává. Ez az emotív szituáció tovább árnyalódik a 
harmadik megjelenéskor, de akkor sem tévednék, ha azt állítanám: az utolsó, 
egyben első tényleges találkozás szétrobbantja az emotív helyzetet, de nem sem-
misíti meg azt. Amikor a hős eljut Hodierna palotájába, az asszony láncra vereti 
és megöleti, a szolgáját pedig a magáévá teszi. A hölgy tehát első színre lépésével 
szétfeszíti az ártatlanság kereteit, az ideális, a vágyott nő ködhomályát, és racio-
nális, érzelemmentes szempontból szemlélve az érzelmi helyzetet is fel kellene 
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számolnia ezzel. Ám Rudel boldogan távozik a halálba, számára a vágy konkrét 
tárgya nem feleltethető meg a vágy imaginárius, elképzelt tárgyával. A felfokozott, 
intenzív érzelmek uralta tudat számára fontosabb az emóció nem kézzel fogható 
valóságként konstruálódó jelentése, mint annak, vagyis az emotív szituációnak a 
kiüresedése: vagy ahogy Agamben írja említett esszéjében: „a megvalósult vá-
gyakból létrehozza a poklot, a megvalósíthatatlan képekből a libmuszt. Az elkép-
zelt vágyból, a tiszta szóból pedig a mennyei boldogságot“ (Agamben, 2008: 69).

Darvasi László novelláinak lényeges eleme az egymástól elválaszthatatlan 
érzelmi tapasztalat, illetve a beszéd, az írás dimenziója – sőt, ahogy az talán ki-
rajzolódott az eddigiekből, a legtöbbször maga a halálfélelem is szervező elvvé 
léphet elő. Az érzelemnek e talán legradikálisabb, az egzisztenciát veszélyben 
felmutató igen erős válfaját, illetve a halál fogalomköréből kisarjadó, de mégiscsak 
szokatlan és megmagyarázhatatlan fenomént, a vándorló sírt helyezi centrális 
pozícióba a következő elemzett novella. Ahogy az előző szövegben, itt is explicit 
utalás történik az írás tevékenységére: maga a novellakeret az írásra játszik rá – 
Sebastian felesége egy papnak számol be írásban a történekről. Ám rögtön meg 
kell jegyeznünk, hogy minden szakrális tartalom csak önnön megfosztottságában 
kap helyet a szövegben. A szöveg felvonultatta referencialitások között a szentség 
a veszély forrása – a szerző ezzel magában az alapszituációban megteremti azt a 
közeget, amelyet még inkább fokoz a rögzítettségét és a túlvilági dimenzió egy 
fontos jegyét, az örök mozdulatlanságot elveszítő vándorló sír. Nemcsak e föld-
halom, hanem a szó jelölte jelentés is elmozdul, ezt pedig maga a novella is tex-
tualizálja: „az a gondolata támad, hogy ha lenne valaki, aki lejegyzi a férfi sza-
vait, nyilván egy hatalmas elbeszélés születhetne, amelyben Ricardo sírjának 
kitartó és megállíthatatlan vándorlása is értelmet nyerhetne“ (Darvasi, 2012: 194). 
Ha érzünk is ennél a szöveghelynél egy finom, diszkrét utalást a magyar irodalom 
nagyregény-fétisére, lépjünk túl rajta és jegyezzük meg: az emóció megjelenítése, 
az érzelmek szavakba foglalása egy a végletekig kiszélesedő perspektívát nyit 
meg a szövegben. Ebben a novellában – de a JaufreRudel címűben is, ahol a 
költő szerelmes verseit különféle hírnökök és küldöncök hordják szét a világ 
minden sarkába, tehát nagyon kicsi az esély arra, hogy akár egy szerelmes üzenet 
is eljutna a címzetthez – érezni azt jelenti, kapcsolatban lenni valamivel, invol-
válva lenni egy ilyen kapcsolatban. Figyeljük meg a következő nagyon rövid 
idézetet: „Sebastian beszél és fél, és a sír vándorol“ (Darvasi, 2012: 194). Amellett, 
hogy egymás mellé kerül egy fokozott érzelmi involváltság, a beszéd mint az 
érzelem médiuma, illetve a vándorló sír , ki kell emelnünk: az érzelmek nem ezen 
a rövid szöveghelyen, hanem egy szélesebb narratív közegben, a novella – de akár 
egy lépéssel továbbmenve: a halálszövegekre épülő kötet – narratív szerkezetének 
egészében kapják meg azt az értelmet, amely okán emotív alapú textusoknak 
tekinthetjük őket. Ehhez természetesen a többi érzelmi szegmens is hozzájárul. 
Például a „Ricardo később megtanul úgy lopni, hogy a megkárosítottak fölléle-
gezzenek és megnyugodjanak a tolvajlás után“ (Darvasi, 2012: 186), vagy a „nem 
tehet róla, a lopás az ő esetében nem bűn, mint inkább kétségbeesett kísérlet há-
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borgó lelkének megnyugtatására“ (Darvasi, 2012: 186) mondatok, illetve a dolgo-
zat elején idézett momentum, amikor Sebastian kicseréli bátyja keresztjét egy a 
saját nevét hordozóra, s amikor érzelemalapú epitáfiumot vés rá. A feszültséget, 
az érzelmi töltetet tovább növeli egy elvetett apró közlés Ricardo de Cruzról: „hogy 
Ricardo miként vélekedik, senki sem tudja, igaz, őt nem is kérdezik. Mindig is 
rejtegette az érzelmeit“ (Darvasi, 2012: 188). 

Visszatekintve a szerző – ezen kötet kapcsán is fontosnak tűnő – nagyregé-
nyeire elmondhatjuk, hogy az elemzések azokban a textusokban a határátlépések, 
a kizökkentések gesztusát a testábrázolások, az érzékelésben megnyilvánuló 
szubverzió felől vizsgálták a leggyakrabban, ám Darvasi László közelmúltban 
megjelentett nagyepikai műveinek narratív technikája szintén megengedi az ér-
zékelés, érzelmek felőli megközelítést. A most elemzett kötet pedig a testről, a 
felfokozott érzékelésbeli viszonylatokról áthelyezi a súlypontot az érzelmi invol-
váltságra, illetve annak különféle mechanizmusaira. Gondoljunk csak egy másik 
novella szereplőjének sorsára: Peppo, a Jézus-manöken szenvedéstörténetére és 
halálára, vagy a kínai festőre, aki a szomszéd kertjéről festett képekkel nyeri el 
az Akadémia tiszteletét, de egyben ez is lesz a végzete, esetleg az első novella női 
szereplőjére, aki szinte katonai fegyelemmel készül fel az öngyilkosságra. Amíg 
A könnymutatványosok legendája, vagy a Virágzabálók szürrealisztikus elemek-
kel vegyített mitikus világképre vezethetők vissza, addig a Vándorló sírok az 
érzelemalapú narratíva síkjára helyezkedve tárják fel a Darvasi-próza egy koránt-
sem lényegtelen vetületét. 
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1. BEVEZETŐ

A trianoni határmódosulásokat követően a kisebbségivé lett íróknak újra kellett 
gondolniuk a vajdasági magyar irodalom fogalmát, s ezáltal megannyi változással 
együtt alakult át a vajdasági magyar novellairodalom. A regionális szellemiség a 
legtöbb vajdasági tematikájú műben jól tükröződik. 

A két világháború közötti vajdasági magyar irodalomban nagy kiterjedésű 
novellatermés jött létre, melynek darabjai szétszórtan, különböző forrásokban – az 
önálló novelláskötetek mellett rendkívül nagy számban – lapokban, folyóiratokban, 
almanachokban találhatók meg. A rövidpróza ugyanis a legalkalmasabb forma 
volt a folyóiratok, napi-, illetve hetilapok hasábjain való megjelentetésre. A kezdeti 
időszakban kivétel nélkül, szinte kizárólag a lapokban jelentkezett ez a műfaj, s 
csak később, 1924 után indult meg a könyv- és a gyűjteményes kötetek kiadása 
Vajdaságban. Ezután jelenhettek meg novelláskötetek és -gyűjtemények.

2. ELBESZÉLÉS, NOVELLA ÉS RÖVIDTÖRTÉNET

A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint a novella olyan, tömören 
előadott történet, mely nem törekszik a valóság extenzív totalitású ábrázolására, 
rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, cselekménye általában egy szálon 
fut, egyetlen eseményt ábrázol, és egyetlen sorsfordulat köré épül, az idő és a tér 
viszonylag szűkre szabott, szerkezete behatárolt, egyenes vonalú, rendszerint egy 
sorsdöntő esemény fordul elő benne, és meglepően, csattanószerűen zárul. 
Tágabbra vett értelme szerint olyan elbeszélés, mely rövidebb a regénynél vagy a 
kisregénynél. 

„A klasszikus novella egyik alapvető műfaji követelménye a csattanós zárás, 
a poén, a csúcspontra, a váratlan zárlatra alapozó kompozíció.“ (THOMKA 1992: 
5.) Szerkesztése szerint megkülönböztethetünk keretes novellát, ez a típus általában 
novellafüzér része, és keret nélkülit, amilyen az újkori novellák nagy többsége. A 
novella kiterjesztése a novellaciklus. 

A műfaj eredete az ókorba nyúlik vissza. Először még elsősorban epizódként 
szerepelt hosszabb epikai művekben. Önálló irodalmi műfajjá és művészetté az 
itáliai reneszánsz idején, Boccaccio 1353-ban íródott Dekameron című keretes 
novellagyűjteménye révén vált. 

Az újkori novella feltűnő formai újítása a keret elhagyása. A XIX. századi 
könyvkiadás és a folyóiratok tették népszerűvé a novellát. Thomka Beáta A pil-
lanat formái című kötetében a novella és a rövidtörténet előzményei közé sorolja 
a beszélyt, az életképet, az anekdotát, a rajzot és a közvetlen elbeszélést mint 
formát.

A műfajnak többféle alfaja él az irodalomban, a legtöbb ezek közül megtalál-
ható a vajdasági magyar novellairodalomban is, s néhányat dolgozatomban is 
említek.  
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„Ha a három alaptípust (elbeszélés, novella, rövidtörténet) nem a terjedelem, 
hanem az anyag és a szerkezet különbségei alapján különítjük el, meg kell állapí-
tanunk, hogy míg a novella előrehaladó ívvel, fokozódó elbeszélésritmussal, az 
elbeszélt események szukcesszív láncolatával jellemezhető, addig az elbeszélés 
ennél lényegesen lazább szerkezetet mutat, a motívumok alárendeltségével szem-
ben bizonyos mellérendeltséget engedélyez, kisebb nyelvi tömörítést követel, mint 
a novella. A rövidtörténet mindkét előbbi változatnál rendszertelenebb időviszonyt 
állít elő, előkészület és zárás nélküli szerkezet jellemzi, egy állapot megragadá-
sára koncentrál, nem emelkedő, hanem hálózatos szövedékű. E struktúratípusok 
prózaíróinknál általában egy-egy meghatározott elbeszélői periódushoz kapcso-
lódnak, s így egy-egy opuson belül is hozzásegíthetnek bennünket a jellemvoná-
sok differenciálásához.“ (THOMKA 1992: 4-5.)

„A novella és a rövidtörténet előzményei közé sorolja a Thomka-kötet3 a 
beszélyt, az életképet, az anekdotát, a rajzot, a közvetlen elbeszélést mint formát. 
A tömörség poétikája kapcsán pedig különösen a Parabola–paródiák fejezet 
emelkedik ki, amelyet a szerző a későbbiekben például Mészöly Miklós kapcsán 
kutatott tovább. Thomka Beáta nézőpontjából kiemelhető, hogy a modern 
rövidtörténet nem szakítja meg a kapcsolatot egyéb irodalmi és nem irodalmi 
formákkal, de azokat inkább lefokozza, profanizálja. Utal arra, hogy a 
novellaelmélet bázisa az európai kultúrkör irodalma; a kötet hangsúlyozza az új 
műfaji rendszerezés igényét, a Dekamerontól való differenciálódás újragondolását, 
valamint Solarra és Walter Pabstra hivatkozik, az utóbbi esetben főként arra, 
miszerint novella mint olyan nem létezik, csak novellák vannak. Kitér a német és 
az angolszász teoretikusok eltérő differenciálódás-interpretációira, tipológiáira, 
illetőleg magának a rövidtörténetnek meghatározott típusaira, az ellentétekkel 
való játékra, a széttartó irányok viszonyára.“  (HÓZSA 2009: 43-44.)

2.1. Az elbeszélés

Az elbeszélés tágabb értelmét tekintve sokszor azonosítják, rokonítják a 
novellával, szűkebb értelemben terjedelmét tekintve a novella és a kisregény között 
elhelyezkedő, sokszor hosszú novellának is titulált prózaepikai szépirodalmi műfaj. 
„Az elbeszélések jelentős hányada a tematikus keretet és az alapszituációt tekintve 
novellának indul, s hogy mégis elbeszélésként minősíthető, ez abból ered, hogy a 
szöveg nélkülözi azt a csomósodást, feszültséget teremtő elbeszélésritmust, az 
elbeszélt cselekmény erősödő, felfelé fejlődő tendenciáját, amely nélkülözhetetlen 
a novellában. A narráció hömpölygőbb, a nyelv szétfolyó, a cselekménystruktúra 
elemi kohézióját epizódsorok lazítják. Ez a jelenség sok esetben negatívumként 
manifesztálódik, és a szerkesztetlenség benyomását kelti.“ (THOMKA 1992: 5.) 

Thomka Beáta az elbeszélések egy másik csoportját is említi, mely igyekszik 
kihasználni a már említett narratív formának azokat a lehetőségeit, „melyek által 

3 THOMKA Beáta 1986. A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja. Forum Könyvkiadó, 
Újvidék
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az elbeszélt cselekmény a maga társadalmi beágyazottságában, »epikai 
mélységében« ábrázolható, vagy legalábbis a novellisztikus metszet 
felvillanásszerűségétől árnyaltabban ragadható meg. Nemcsak hangulatot és 
atmoszférát megidéző, a maga egyszeriségében és különösségében megfogott 
sorshelyzet, hanem a helyzetet eseménykeretbe ágyazó ábrázolása.“ (THOMKA 
1992: 5.) 

A vizsgálat során kiderül, hogy Szirmai, Herceg, Majtényi, Sinkó, Kristály 
István és Börcsök Erzsébet szövegeiből ezek a tendenciák rekonstruálhatóak.

2.2. A novella

A korábbiakban már tárgyalt műfajtörténeti jegyek alapján megállapítottuk, 
hogy a klasszikus novella egyik alapvető követelménye a csattanós zárás, a 
váratlan befejezés. Ehhez szükséges valamilyen alapkonfliktus kiépítése, melyre 
alapozható ez a zárás, váratlan fordulat. A novellák egy része alkalmazza csupán 
ezt a technikát, míg másik részük befejezetlen marad, s ezzel a rövidtörténet felé 
közelít. Ez a különbség összefüggésbe hozható az úgynevezett gazdagodó és 
szegényedő tendenciájú novellafelosztással. »A poénok általában csak a 
’gazdagodó’ tendenciájú novellákban fordulnak, fordulhatnak elő, mert ahhoz, 
hogy a novellában exponált alapvető ellentét váratlanul megbillenjen, esetleg 
visszájára forduljon, új tényezők bekapcsolódására van szükség. Amikor az 
alapvető ellentét megbillen, átlényegül, fokozatosan vagy hirtelen, poénszerűen, 
átértékelődik az elbeszélés sok olyan momentuma, ami eddig nem számított 
relevánsnak. Ennek a mechanizmusnak lehet sokk-szerű hatása is, mindenképpen 
az elbeszélés újbóli átgondolására készteti az olvasót.«4 (Idézi THOMKA 1992: 
6.) 

A novellák legnagyobb részét klasszikus felépítés és zárás jellemzi, mint aho-
gyan Szirmai Báze Bul című, Herceg Szülőföld, Viharban, Gyászoló kőművesek, 
Vásár, Vándor a nyárban, Majtényi Árnyék megy az úton, Kurgartenstrasse 41, 
Alibi, Caffe Arkadia, Sinkó Szerelem, Kristály Cukor, Szenteleky A körgalléros 
ember Párizsban, Holnap, holnapután, Börcsök Vándor a Nisavánál, Ramisa című 
novelláiban ez jól látható. „A fenti képlettől eltérően Szirmai A holló című novel-
lája nem csúcsosodik ki zárásban, mert a zárást előkészíti, a Végállomáson című 
novella, valamint Majtényi Fagyosszentek című szövege pedig nem alkalmaz 
zárást, nyitottan hagyja a szerkezetet.“ (THOMKA 1992: 6.)

Thomka Beáta szerint „a novellaműfajon belüli folyamatok szerteágazóak, 
továbbá általuk, nyomukban vagy velük párhuzamosan mind pontosabban 
körvonalazódnak egyéb rövid prózai formák, s ez sürgetővé teszi vizsgálatukat 
[...] A novella átalakulásának vizsgálatát a rövidtörténet felívelése is ösztönöz.“ 
(THOMKA 1986: 42.)

4 THOMKA Beáta 1992. Novellatípusok a két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalomban. IN: 
THOMKA Beáta 1992. Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Újvidék 
(3-16.)
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2.3. A rövidtörténet

A két világháború közötti jugoszláviai magyar novellatípusokat vizsgálva5 
Thomka megállapítja, hogy a rövidtörténet az egyik leggyakoribb, de a a vizsgált 
korszakban gyakran nem tiszta változatban, hanem vagy a rövidtörténet és a 
novella határsávján, vagy a rövidtörténet és a hangulatrajz metszéspontján létrejövő 
narratív struktúratípust. Az elbeszélés és a novella mellett az elbeszélői szövegek 
harmadik típusaként, kategóriájaként jelöli meg. A novellai zárt szerkezetet a 
nyitott szerkezet váltja fel a rövidtörténetnél, de valójában „egyik sem zárt, hanem 
transzformálódó alakzat, függetlenül attól, hogy egyik nagy hagyománnyal ren-
delkezik, a másik pedig még nem jutott el saját poétikájának artikulálásáig.“ 
(THOMKA 1986: 42.) 

A rövidtörténet legáltalánosabb műfaji vonása tehát, a rövidülés, a formai 
egyszerűsödés, a jelentéssűrűsödés, a megfoghatatlansága, a folyamatos 
átalakulása, ami a szabadvers szövegenként megújuló formatermésére emlékeztet. 

„A harmincas évek prózatermésének műfajtipológiai vizsgálata a rövidtörténet 
kategóriájába Kristály-, Szirmai-, Herceg- és Sinkó-szövegeket sorol [...] A szö-
vegek vizsgálata során körvonalazódnak és leírhatóvá válnak a rövidtörténet mint 
narratív struktúrát teremtő eljárások: az expresszionista kép, a látomás, az irra-
cionalitás, a metaforikusság, a tudati jelenségek kifejeződései és a szimbolikus 
vagy szaggatott nyelv.“ (BENCE 2007: 50.) A rövidtörténet és a hangulatrajz 
metszéspontján létrejövő típus képviselőjének Kristály Istvánt tekintik, akinél az 
expressszionista képteremtés, látomásos felidézés, zaklatott, tagolt nyelvkezelés 
a rövid-prózai formák különös változatait hívta életre. Szirmai Károly szövegei 
szinte kivétel nélkül a rövidtörténet típusába tartoznak, vizionáló, irracionális 
elemekkel, szimbólumokkal építkező  alkotásokról lévén szó. Herceg János első 
kötetének szövegei között is ez az elbeszélő forma uralkodik. Sinkó Ervin 
Godofréd úr című szövege pedig a monológszerű előadásmód által a tudatfolyam 
rögzítésén alapuló rövidtörténet típusába sorolható.6

A rövidtörténet sajátságait a hatvanas-hetvenes években módosult formában 
viszi tovább. A kor vajdasági magyar irodalom paradigmaváltó korszakában 
megjelenő rövidtörténet változata a lírai rövidtörténet. „A korszakváltó törekvések 
a hatvanas évek Symposionjához (az első nemzedék folyóirata), a lapjain 
konstituálódó új irodalmi beszédmódokhoz és műfajalkotó tendenciákat is 
átértékelő szemléletekhez kapcsolhatók.“ (BENCE 2007: 52.) 

Az 1980-as évek második felétől „létrejött prózát is a töredék, a rövidtörténet 
és a kis prózaformák műfajkontextusában látja és láttatja a kritika.“ (BENCE 2007: 
51.) Bence Erika idézett munkájában Tolnai Ottó prózáját kutatva elmondja, ez az 
opus összegzi a rövidtörténet alakulástörténetének vajdasági jellegzetességeit, s 
amely „így sajátos kapcsolódási pontot jelent a műfaj elő- és utótörténeti jelensé-
gei között.“ (BENCE 2007: 55.) A szerző elmondja, hogy a kilencvenes években 

5 Forrás: THOMKA 1992: 6.
6 Vajdasági magyar írók almanachja I. Szerk.: Dettre János és Radó Imre. Subotica, 1924.
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sok más mellett Jódal Kálmán minimalista prózájában vagy Gobby Fehér Gyula 
beszédszerűség meghatározta rövidprózájában él tovább a műfaj.  

„Lehet, hogy nem a rövidtörténet az a műfaj, amely kiszorítja a novellát a 
magyar irodalomból, jelenlétével azonban alapvetően módosul nemcsak mai 
prózánk képe, hanem története is. Az egyik és a másik forma alakulásfolyamatai 
elválaszthatatlanok egymástól, függetlenül attól, hogy közvetlennek vagy 
közvetettnek tételezzük a novella és rövidtörténet poétikai viszonyát.“ (THOMKA 
1986: 42.)

3. A VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLA RECEPCIÓJA

Több szempontból érdekes megfigyelni, miként alakult a novella története a 
XX. században Vajdaságban. Fontos értelmezni, hogyan is sorolhatjuk be bizonyos 
kategóriákba az adott műveket. „Az irodalmi tipológiáknál olyan rendező elveket 
kell felderítenünk, amelyek lehetővé teszik »a műveket jellemző összes jelenségek 
és formák leírását«. R. Barthes a következőképpen határozza meg a tipologizálás 
lényegét: »A tipológia célja bizonyos strukturáló elvek, funkcionális egységek 
kiválasztása, melyek által aránylag kis osztályokba sorolhatjuk az elbeszélések 
végtelen tömegét.« (THOMKA 1992: 3.)

A témákat túlnyomórészt olyan drámai sorshelyzetek képezik, amelyek 
legtöbbször az emberi magányból, a kiúttalanságból, a választás lehetőségének 
hiányából erednek. A szövegekben fellelhető ellentétek az egyén társadalmilag 
meghatározott pozíciójából erednek, így nőhet túl a konfliktus az egyéni léten. A 
másik meghatározó témakör és egyben motívum is a halál, ami gyakran az 
erőltetett zárás eszköze. 

A novellák többsége megfelel a hagyományos novellafelépítésnek és a 
klasszikus séma szerint klasszifikálható. A rövidtörténetek térnek el csupán. 

Thomka Beáta a vajdasági prózairodalmat vizsgálva három típusát különbözteti 
meg a helyi novellairodalomnak: „a vizsgált korszakban az anyagot és a szerkezetet 
egyaránt meghatározó »műfaji típusélmény«, valamint a »közlőszándék« által 
befolyásolt narráció nemcsak novellát, hanem elbeszélést, rövidtörténetet 
(Kurzgeschichte, short story), tárcanovellát, rajzot, történetet stb. hoz létre.“ 
(THOMKA 1992: 4.) 

Dolgozatomban csak a két világháború közötti novellairodalmat vizsgálom.

3.1. Az első szárnycsapások és az első vajdasági magyar antológiák

A közfelfogás szerint a jugoszláviai magyar irodalom 1918-ban született meg, 
de ezzel szemben csak annyi a bizonyos, hogy a történelmi és politikai folyamatok 
miatt 1920 előtt a regionalizmusnak nem volt jelentősége, ami nem azt jelenti, 
hogy nem létezhetett, hiszen mára egyértelműen megállapíthatjuk, „1918 
történelmi, de nem irodalmi korhatár is egyben. A jugoszláviai magyar irodalom 
lassan érlelődő közösséglélektani változások nyomán jött létre.“ (HORNYIK 1986: 
3.) A szerző szerint Herceg János korjellemzésében negatívumként a beszűkülő, 
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regionálissá zsugorodó »haza«- és a szociológiai értelemben vett külön »mi«-tudat 
kialakulását is sejteti, viszont pozitívumként tartja számon Szentelekyék 
reálpolitikai érzékét, a történelmi távlatban való gondolkodást, s azt, hogy pontosan 
megfogalmazzák az új életre való berendezkedés igényét.

1922-ben és 1923-ban már kísérleteket tettek a kisebbségi művelődési élet 
intézményítésére, azzal hogy a Magyar Irodalmi Társaság megalapítását tervbe 
vették. 1928 október közepén viszont a fennállásának hatvanadik évfordulóját 
ünneplő óbecsei Népkör megszervezi a jugoszláviai magyar írók első találkozóját.

A húszas évek irodalmi életében néhány antológia is szerepet játszott, hiszen 
a kezdetleges könyvkiadás miatt az irodalmi élet elsősorban az újságok hasábjaira 
szorult, ezért csupán antológiákban mutathatta meg magát valójában, az adott 
pillanat keresztmetszetét is felkínálva egyúttal. Az első antológia 1923 telén jelent 
meg, a Napló sugallatára.  A Vajdasági magyar írók almanachja I. címet viselő 
kiadvány a szerzők kiadásaként jelent meg, Dettre János és Radó Imre 
szerkesztésében. Huszonhét író verse, novellája, regényrészlete, drámai jelenete, 
műfordítása és tanulmánya jelent meg, példázva a jugoszláviai magyar irodalom 
alkotói gazdagságát és többrétűségét. Ez az egyetlen olyan antológiája a két 
világháború közötti irodalmunknak, amelyben politikai és művészi pártállástól 
függetlenül minden író helyet kapott.

Debreczeni József és Szenteleky Kornél Bazsalikom című modern szerb és 
horvát költészet első magyar antológiája 1928-ban jelent meg, a szabadkai Miner-
va Nyomda kiadásában. A kötetben megjelenő műfordítói munkásság pedig a 
szerb-magyar kulturális közeledést szorgalmazta.

Bence Erika a vajdasági magyar irodalomban megjelenő antológiák történetét 
kutatva megállapítja, hogy „a különböző irodalmak létformája és alakulástörténete 
antológiák sorát hozta létre [...] A gyűjteményes kötet jelentette kollektív 
megnyilatkozás igényét sokféle irodalomszociológiai momentum hozhatja létre 
[...] A vajdasági (korábban jugoszláviai) magyar irodalom nyolc évtizedet 
meghaladó történetét is antológiák kísérik.“ (BENCE 2007: 7.) A munka 
folytatásában pedig három fontos korszakot különít el, mégpedig „a vajdasági 
magyar irodalom létjogosultságának gondalatát termő húszas, a lényegi 
átalakulását eredményező hatvanas és a legújabb válságát jelölő kilencvenes“ 
(BENCE 2007: 7.) éveket. 

3.2. A Vajdasági magyar írók almanachja I.-től az Ákácok alattig

A kezdeti szakaszban a gyűjtemények a nyomot hagyás indokával jelentkeztek, 
s csak nagyon ritkán valamilyen esztétikai koncepció megvalósításának céljából. 
„Az 1924-es Vajdasági magyar írók almanachja I.-től7 az 1933-as Ákácok alatt8 

7 Ákácok alatt. Délszlávországi magyar írók novellái I-II. Összeáll.: Szenteleky Kornél, Subotica, 1933.
8 Sorrendben: A Vajdasági magyar írók almanachja I., 1924; A Bácsmegyei Napló Almanachja 1924 és 

1928; (Vagyunk) 1929; Kéve 1928; Bazsalikom 1928; A Mi Irodalmunk Almanachja 1931; Ákácok alatt 
1933.
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című novellaantológiáig megjelent nyolc9 irodalmi összeállítás közül szinte 
valamennyi az irodalmi térkontextus bizonytalanságának, megváltozásának tényét, 
a nincs-irodalom léthelyzetét regisztrálja.“ (BENCE 2007: 8.) 

Az 1924-es Dettre János és Radó Imre szerkesztette Vajdasági magyar írók 
almanachja I. ugyanúgy a létrejövést képviseli, majd pedig a „folytathatóságért/
fenntarthatóságért folytatott küzdelem orgánumaként lát napvilágot“. (BENCE 
2007: 8.) Szenteleky Kornél az 1931-es A Mi Irodalmunk Almanachjában és az 
1933-as Ákácok alattban is a megismerés és alkotás mellett foglal állást. Hornyik 
Miklós A Mi Irodalmunk története és repertóriuma (1930-1933) című 1986-os 
kötetének (HORNYIK 1986.) nyitógondolataiban a vajdasági irodalomról szólva 
már megfogalmazza Szenteleky önálló kisebbségi magyar irodalom megteremté-
sére irányuló szerkesztői tevékenységéről és publicisztikai munkásságáról szóló 
gondolatait, irodalmi működésének tárgyilagosabb felmérését az irodalomtörté-
neti összefoglalók Bori Imre nyomán10 és Szeli István eszmetörténeti tanulmánya 
készítették elő. 

„A Vajdasági magyar írók almanachja I. a délvidékiként-jugoszláviaiként-
vajdaságiként, vagy akár térségi kisebbségi irodalmi reprezentációként jelölt 
irodalmi konstrukció első antologikus megnyilatkozása volt.“ (BENCE 2007: 9.)

Utasi Csaba a Kévéről megállapítja, hogy művelődéspolitikai meggondolás 
indukálta létrejöttét. Csuka Zoltán Kéve című 1928-ban publikált antológiája az 
„erők összefogását hirdette meg“, s a szerző elmondása szerint célja az egysége-
sítés volt, amit programában így fogalmaz meg: „...csak össze kell tartani és adott 
körülmények között annyi cselekvő munkát kell végezni, amennyit csak lehet, de 
cselekvő munkát végezni és nem hallgatni, nem tespedni, élni, mozogni, mert a 
mozdulatlanság halál, a mozdulatlanság pusztulás [...] Vagyunk és ime megnyi-
latkozunk, mindannyian egy kévébe kötötten és most lássuk az itteni közönséget 
[...] Hiszünk abban, hogy megnyittatik nékünk és ezt az első kévét követni fogja 
a többi is.“ (CSUKA 1928.)

Hózsa Éva a vajdasági novellát kutatva elmondja, hogy az Ákácok alatt című 
novellaantológia (Délszlávországi magyar írók novellái – a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár IV. és V. köteteként jelent meg), melyet Szenteleky Kornél állított össze, 
bevezetője kiemeli, hogy egy novellagyűjtemény nem mutathat be egyéniségeket. 
Az egységes szellemet képviselő antológiák szolgáltak például, mint amilyen a 
Holnap első antológiája. Az antológia egységének hiányára megoldásként a 
környezet felé való fordulást találták. Szenteleky a környezet hatásában keresi az 
egységes szellemet, az összefogó erőt, az elkülönülési vágyak, bomlás, 
elválasztódás megakadályozását. 

9 Bori Imre 1968. A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum, Novi Sad, 165-178.
 Bori Imre 1971. Irodalmi hagyományaink. Forum, Újvidék, 9-18.
 Bori Imre 1975. Irodalmunk évszázadai. Forum, Újvidék, 122-127.
 Bori Imre 1982. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Forum, Újvidék, 122-131.
10 Szeli István 1973. Szenteleky irodalomszemléletének margójára. Üzenet, 1973/12, 952-955.
Szeli István 1974. Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum, Újvidék, 74-95.
Szeli István 1983. A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 17-48.
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Az antológiában kiválasztott elbeszélések szemléltető igazolását adták annak, 
hogy van olyan jugoszláviai magyar írói alkotás, amelyben az általa keresett és 
kívánatosnak tartott szempontok fellelhetők.

Egyértelmű tehát, hogy a kezdeti irodalmi próbálkozások az összefogás jegy-
ében történtek. Szenteleky az Ákácok alatt bevezetőjében elmondja, a két fontos 
orgánum, az első lírai antológia, a Kéve és a Kalangya folyóirat rendeltetése is az 
összetartás, összefogás szorgalmazása: „Minden szálat kévébe kötni, a kévéket 
gondosan kalangyába rakni, nehogy egy mag is elhulljon...“ Az antológia két 
kötetben jelent meg, s a helyi színeket kívánja reprezentálni. Szenteleky 1933. 
február 6-án szerzőkhöz küldött körlevelében inkább helyi problémákkal 
foglalkozó novellát kér, két-három írást is, hogy mint szerkesztő választhasson, s 
így vihessen egységes lelket a kötetbe. A végső novellaválogatás eképpen alakult: 
Adorján András: Tiszai imádság, Aranyady György: Három óra múlt öt perccel, 
Arányi Jenő: Aratás, Bencz Boldizsár: Gyöngysziget, Borsodi Lajos: A nyomorék, 
A szerenád, Börcsök Erzsébet: Vándor a Nisavánál, Gábor búcsúja, Csuka Zoltán: 
Péró bácsi példaadása, Czakó Tibor: Birtokszerzés, Cziráky Imre: Meggyónt a 
Kerekes Gábor, Darvas Gábor: Karácsony táján..., Dudás Kálmán: Kandúr 
mászkál a kuckóban, Farkas Geiza: Gonosz álom, Gergely Boriska: Egy nap 
ezerkilencszázharmincháromban, Herceg János: Kekez Tuna lakodalma, A 
hatalmasok, Kende Ferenc: Gyík anyó, Kisbéry János: Rendőr igazoltat, Kristály 
István: Áradás, Lúcia: Pán, Magister: Ballada a „Halasi úton“, Markovich Mihály: 
Dunai hajós, Munk Artúr: Ági néni öröksége, Nánássy Károly: Czibere József 
bosszút áll, Polácsi János: Legjobb az egyenes út, Radó Imre: Emberke, Szenteleky 
Kornél: Érvényesülni!, Sziráky Dénes Sándor/Szirmai Károly: Az „A“- vágányon 
elrohan az élet című művekből állt.  

Az antológiában szereplő szövegek közül a recepció leginkább Herceg János 
Kekez Tuna lakodalma című novelláját és Kekez Tuna utóéletét értékeli.11 

Havas Emil az Ákácok alatt első kötetének megjelenése után vitába száll 
Szentelekyvel és kritikájában létrehozza a „vicinális irodalom“ fogalmát. Mai 
szempontból az elöljáró írás megállapításaival, a helyi színekkel kapcsolatos 
elméleti diskurzus emelhető ki, amelynek középpontjába a miliőelmélet kerül 
(Kalangya, 1933. július). Szenteleky vakmerőnek tartja Havas látásmódját, amely 
ignorálja a taine-i tanokat, s az írói kötetlenség ábrándját szintén elítéli. Szerinte 
az írónak meg kell kapaszkodnia „valami pozitívumba“, a talajtalanságba nem 
lehet gyökeret ereszteni. 

3.3. Az első lapok, folyóiratok

Társadalomtörténeti tények támasztják alá, hogy az húszas évek elején  nem 
állt rendelkezésre megfelelő intézményrendszer a kisebbségi irodalom kiadására, 
nagyobb terjedelmű kiadványokban (irodalmi folyóiratokban és kötetekben) való 

11 Forrás: HÓZSA 2009: 14.
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megjelentetésére, ezért a sajtó, azaz napi- és hetilapok rovatai számítottak az 
irodalmi szövegek egyetlen publikálási lehetőségének. Nagy részt színvonalas 
munkák jelentek meg ezekben a lapokban.

A húszas években a „legkülönfélébb, de többnyire haladó világnézetű  és 
esztétikai hitvallású lapok és folyóiratok“ (SŐTÉR 1966.)12 jelentek meg. 
Vajdaságban ekkor huszonnyolc magyar nyelvű lap jelent meg, melyek közül öt 
napilap, tizenegy hetilap, öt félhavi, négy havi és három időszaki lap volt. 

1928. szeptemberében a Csuka szerkesztette szabadkai Képes Vasárnap 
mellékleteként jelenik meg a Vajdasági Írás című irodalmi folyóirat első száma, 
Szenteleky szerkesztésében. A folyóiratot „Herceg János kezdetleges vidéki 
próbálkozásnak nevezte [...] az irodalmi tömörülés orgánuma, első középponti 
folyóiratunk volt,  művészi értékét tekintve azonban eléggé kezdetleges vidéki 
próbálkozás.“ (HORNYIK 1986: 5-6.) A folyóirat 1929 novemberéig jelent meg.

De az 1929-ben kiadott (Vagyunk), ami valójában a Napló 1928-as karácsonyi 
antológiája, Fenyves Ferenc előszavával világosan tükrözi, hogy a bemutató 
szándékot és az irodalmiságot hivatott demonstrálni.13

A legmodernebb elvek szerint szerkesztett magyar újság kétségtelenül a Sza-
badkán megjelenő Bácsmegyei Napló, 1929-től Napló, amelynek nagy szerepe 
volt a kulturális öntudat ápolásában, az irodalmi élet felnevelésében. A régi írók 
mellett bevonta, felfedezte vagy támogatta az új nemzedéket is. Így köreiben 
Milkó Izidor, Radó Imre mellett helyet kapott többek között Munk Artúr, Tamás 
István, Novoszel Andor, Szigethy Vilmost, Szenteleky Kornél és több pécsi emig-
ráns író is. A kor legnagyobb példányszámú jugoszláviai magyar napilapja volt 
ekkor a szabadkai Napló, valójában álkisebbségi lap, amire Szenteleky korán 
ráeszmélt, de főként a két folyóirat megjelenésének idején tapasztalhatta, hogy a 
Napló köre „közömbösen, sőt ellenségesen fogad minden kisebbségi kulturális 
megmozdulást, minden politikai vagy művelődési önszerveződésről tanúskodó 
kezdeményezést és mozgalmat.“ (HORNYIK 1986: 12.)

Később, a húszas évek végén és a harmincas évek elején, amikor a Vajdasági 
Írás, majd a Kalangya körül egy újabb írói csoportosulás alakul ki, a Napló elveszti 
ezt a szerepét, s szembe kerül a Szenteleky által meghirdetett kisebbségi célú, 
vajdasági tartalmú és tájékozódású írói programmal. A Napló körül kibontakozó 
irodalom ugyanis egy egyetemesebb orientációt követ, s a művészi teremtés 
egysége és oszthatatlansága nevében tagadja a couleur locale esztétikáját.

A Napló körének prózairodalma jelentősebb, mint költészete. Ez a polgári 
újságírás természetéből is adódik. A regény, a novella, de leginkább a tárcaszerű 
műfajok pártolása lehetővé tette, hogy a prózaíró egyéniségek aránylag 
szabadabban nyilatkozzanak meg. Mindennek bizonyítéka lehet, a Napló 1927-es 
regénypályázata hirdet, illetve hogy Szenteleky a harmincas évek elején a helyi 
színek jogosultságát is prózaantológiával szeretné bizonyítani.

12 Forrás: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/474.html
13 Forrás: BENCE 2007: 8. 
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Az egységesítés, az irodalmi összefogás szándékával születnek meg az első 
irodalmi orgánumok, a Vajdasági Írás és a Kalangya, Szenteleky és Csuka Zoltán 
fáradozásainak eredményeképp. 1928-ban Csuka meghívta Szentelekyt, vállalja 
a Képes Vasárnap című hetilap irodalmi mellékletének, a Vajdasági Írásnak a 
szerkesztését, ami nemsokára önállósult, s az első vajdasági, akkor még jugosz-
láviai magyar irodalmi folyóirat lett. Ekkor Vajdaság magyar szellemi életében 
egy magasabb szintje kezdődik az irodalomról és az írói hivatásról való gondol-
kodásnak. Itt mutatkozott be először a jugoszláviai magyar irodalom legjava, 
amely később a Kalangya folyóirat törzsgárdáját alkotta.

A Vajdasági Írás után egy év telik el, mire Szenteleky és Csuka új irodalmi 
kezdeményezése, A Mi Irodalmunk eljut olvasóközönségéhez. Csuka a háttérben 
maradva csak a gyakorlati szerkesztői teendőkben volt a későbbiekben Szenteleky 
segítségére. A Mi Irodalmunk nem válhatott önálló folyóirattá, az újvidéki magyar 
napilag előbb kéthetenként, majd hetenként publikált melléklete volt.

A Mi Irodalmunk novellistái között található Darvas Gábor öt, Illés Sándor 
kettő, Tóth Bagi István négy, Börcsök Erzsébet harminckettő művével. Egy-egy 
novellája jelent meg Lévay Endrének, Csuka Zoltánnak, Magisternek (Kiss 
Vilmos), Andrée Dezsőnek, Czakó Tibornak, Dániel Gy. Lászlónak, H. Halász 
Dezsőnek, Homonnay Lászlónak, Karlócainak, Kassai K. Józsefnek, Pál Jánosnak, 
Papik Miksának, Sas Györgynek, Sebestyén Mátyásnak, Árpád Gusztávnak, 
Farkas Bélának, Kis Józsefnek, Kohán Jenőnek. Adorján Andrásnak kilenc 
novellája, Aranyadi Györgynek kettő, Benc Boldizsárnak tizenkettő, Blazsek 
Ferencnek öt, Borsodi Lajosnak öt, Czirák Imrének tizenhat, Csuka Jánosnak 
kettő, Dudás Kálmánnak négy, Ereghy Lajosnak nyolc, Farkas Geizának kettő, 
Fellegi Andornak kettő, Gergely Boriskának nyolc, Kisbéry Jánosnak három, 
Kovács Sztrikó Zoltánnak öt, Krisztály Istvánnak harmincegy, Laták Istvánnak 
kettő, Nánássy Károlynak három, Polácsi Jánosnak kilenc, Szabó Ferencnek kettő, 
Szenteleky Kornélnak három, Sziráky Dénes Sándornak kettő, Vértes V. Károlynak 
kettő és Vörös József Kálmánnak pedig három novelláját publikálta A Mi 
Irodalmunk. „E vigasztalan szósivatagban két vérbeli prózaíróval találkozunk: az 
egyik Szirmai Károly, a másik Herceg János. Szenteleky pontosan tudta, hogy 
Szirmai és Herceg a jugoszláviai magyar irodalom igazi értékei, s megkülönböztetett 
tisztelettel bánt velük. A Mi Irodalmunkban Szirmainak húsz, Hercegnek nyolc 
novellája jelent meg.“ (HORNYIK 1986: 28.) 

1932-ben egy újvidéki magyar orvos személyében mecénása akadt az 
irodalomnak, s lehetőség nyílik egy új folyóirat létrehozására. A folyóirat 1932-ben 
indult, Gyűjtsd a termést kalangyába! jelszóval, Szenteleky Kornél szerkesztésében, 
Csuka Zoltán pedig társszerkesztő volt. 

Bori irodalomtörténetében említést tesz néhány, a Kalangya körül feltűnő, 
abbamaradt, ki nem teljesedett íróról és munkásságról. A Kalangyában is meglévő 
népies irányzat képviselői termésük bőségével tűntek ki. Kristály István a 
Naplóban indult, s egyetlen novelláskönyve, a Tisza menti május (1929) című még 
a lírai expresszionizmus körében mozog, a paraszti világ tragédiáit ábrázolja. A 
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harmincas években az érzelmesség uralkodik írásain, aminek következtében a 
kezdetben még erősebb szociális hangja elhalkul. Az emberábrázolás és a történés 
nem foglalkoztatja. Hősei igazából csak lírai bábok. Cziráky Imre a népies 
novellához Gárdonyi Géza Göre Gáborának parasztszemléletéből kiindulva jutott 
el, s vált a harmincas évek egyik legnépszerűbb és legolvasottabb írójává. Novellái 
a jól megfigyelt alakokat, az anekdotikus irodalmi cselekménybonyolítást 
reprezentálják. A jellegzetesen paraszti „kis világot“ tárcanovelláiban ábrázolta. 
Mihál bácsi levelei I–II., illetvet a Mifelénk című novelláskönyve 1997-ben jelent 
meg Becsén.

Bori Imre irodalomtörténetében14 Szentelekyről szólva megállapítja, hogy 
„irodalmunk fordulópontján, a húszas évek végén és a harmincas évek elején 
irodalmi vezér Szenteleky Kornél, a két világháború közötti korszak 
legmarkánsabb, legkiemelkedőbb, alakulásában legnagyobb szerepet játszó 
egyénisége. Kivételes jelentőségét a húszas évek elején elismerték kortársai“ 
(BORI 1998: 93.), a harmincas években pedig már irodalmi társaságot alapítottak 
nevével. Elmélete termékenységét példázza Ákácok alatt című novellaantológiája, 
melynek bevezetőjében adta elméleti alapvetését, a kiválasztott elbeszélések pedig 
a szemléltető igazolását annak, hogy van olyan jugoszláviai magyar írói alkotás, 
amelyben a keresett és kívánatosnak tartott szempontok fellelhetők.

Egyértelműen látszik az is, hogy a két világháború között Csuka Zoltán volt 
irodalmunk kulcsembere. „Lapok, folyóiratok, antológiák, almanachok, könyvek 
és képzőművészeti kiadványok megtervezése és kiküzdése, számtalan műfordítás 
fűződik a nevéhez...“ (HORNYIK 1986: 11.)

Jól látható, a kisebbségi magyar irodalom kialakulásában nagy szerepet 
játszottak a fel-felbukkanó időszaki kiadványok, folyóiratok, melyek a közízlést 
formálták és serkentették a jugoszláviai magyar irodalmi hagyomány kialakulását 
és befogadását. 

3.4. A húszas-, harmincas évek novellairodalma

Toldi Éva monográfiája utal Szirmai Károly hozzáértő, a látomásos vonulatra 
reflektáló kritikájára a Viharban című Herceg-kötet kapcsán. Szirmai az „ősemberi 
atavizmust“ látja Kekez Tunában, a Herceg-szövegek eredeti valóságlátását, a 
mágikusan kitüzesedő realizmust dicséri. (HÓZSA 2009: 15.) Herceg János 
munkássága kapcsán kiemelhető, hogy „reális és irreális elbeszélések együtt 
vannak jelen a Viharban című kötetben [...] Két szereplő jelzi ezt a két pólust. Az 
egyik Kekez Tuna, a részeges, erős és erőszakos szelencsei cserepező, a másik a 
beszélő nevű Pálinka Ördög, aki misztikus, titokzatos figura, mindenki fél tőle...“ 
(TOLDI 1993.) 

A 21. század olvasója a medialitás szempontjából figyelmet fordíthat a 
látomásos novellákra, főként Szirmai Károly írásaira. Szirmai munkássága 

14 BORI Imre 1998. A jugoszláviai magyar irodalom története, Forum Könyvkiadó, Újvidék
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kapcsán azt a mércét hangsúlyozza a recepció, amelyet novellistaként és 
szerkesztőként állított önmaga és szerzőtársai elé, s amellyel szembeszegült a 
provincializmussal.15

Majtényi Mihály kezdeti szövegeiben sokszor a sorsszerűség dominál. Ezt a 
recepció is kiemeli novellái kapcsán. Novellái már a korai antológiákban 
szerepelnek, az Ákácok alattban is. A második világháború után is novellákat 
publikált, ezek irodalompolitikai befolyása is jól látható. Az anekdotázó novella 
hagyománya már a harmincas években megjelenik irodalmi munkásságában, 
később a karcolat, a rajz, valamint az úgynevezett „emléknovella“ kelti fel 
érdeklődését. Az ötvenes-hatvanas években keletkezett szövegeiben erősödik az 
emlékezet pozíciója. (Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. 
Újvidék, Forum Könyvkiadó – „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, 144.)16

3.5. Avantgárd törekvések

A vajdasági magyar irodalomba is beszűrődtek a nyugati újdonságok. Az itt 
alkotókra azonban nagy hatást gyakorolt Szenteleky helyi színek elmélete, így 
ezekben a művekben jól megfigyelhetők az avantgárd törekvések hazai 
motívumokkal, itteni tájakkal és hősökkel összekapcsolt variánsa. 

A harmincas években egymástól távoleső stílusirányok hatottak. Egy életművön 
belül is megfigyelhetők ezek a különböző stílushatások. Sokszor ugyanúgy jelen 
van a szecessziós dekorativitás, az impresszionista érzékenység, az expresszionista 
zaklatottság, a naturalista ábrázolásmód és a realista tárgyilagosság is. 

A munkásmozgalomnak az avantgárd törekvéseivel összeforrt irányzata 
megjelent a jugoszláviai magyar irodalomban is, szinte párhuzamosan a bécsi 
magyar emigrációs irodalmi és politikai fejleményekkel. Osztálykultúrában 
gyökerező, harcos szellemű mozgalom bontakozott ki, elsősorban a Szervezett 
Munkás című hetilap körül, ennek révén szoros kapcsolatok épültek ki a Jugoszláv 
Kommunista Párttal. A mozgalmi avantgárdot képviselő írók a tendenciózus 
művészetre esküdtek, és az osztályharcos szemléletet követelték meg. A 
legjelentősebb képviselői között említhetjük Haraszti Sándort, Mikes Flórist, 
Somogyi Pált és Láng Árpádot. 

Mikes Flóris prózájában a Mitrofán-novellák a vajdasági kisember típusát 
árnyaltan és szeretettel ábrázolják. Mikes érdeklődött a délszláv irodalmak iránt 
a húszas években. Több tanulmányt írt a szerbhorvát hősdalköltészetről s ennek 
magyar vonatkozásairól, emellett írt Kosta Abraševićről, a szerb munkás költőről 
és Tin Ujevićről is. 

Láng Árpád munkássága a jugoszláviai magyar avantgárd történetének egyik 
legfontosabb fejezete. A szerző az expresszionisztikus versvilágtól a dadaizmuson 
át a szociális irodalomig is eljutott. Esztétikus és programteremtő, regényíró és 
novellista volt, akitől azonban a drámai forma sem állt távol. 

15 Forrás: HÓZSA 2009: 31.
16 Forrás: HÓZSA 2009: 40.
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Az avantgárd harmadik hullámával lépett fel elbeszéléseivel és tárgyias, 
helyzetfeltáró, tényközlő riportjaival Herceg János a húszas évek második felében. 
Valódi kibontakozása a harmincas évek elején kezdődött, s csak a háború után 
mutatkozik meg sokoldalú érdeklődése és termékenysége. Szinte minden irodalmi 
műfajjal kísérletezett. Novellavilága eltér az élet szokványos képétől. Műveiben 
a történet egészen háttérbe szorul, s állapotpillanatok sorozataként jelenik meg. 
Állandó novellahőse Kekez Tuna. Róla szólnak legsikerültebb novellái. A 
harmincas évek második felében a realista novella felé fordul, s a hétköznapi élet 
szürkébb színei foglalnak helyet novellavilágában. Ez hozadéka a Szenteleky-féle 
helyi színek elmélet elfogadásának is, és annak a felismerésnek is, hogy nem 
pusztán a hősök emberi mivoltát, hanem társadalmi meghatározottságukat is 
ábrázolni szükséges. Ezekben a novellákban erőteljesebb vonásokban jelenik meg 
a „vajdasági“ embervegetáció és emberi sors. Ekkoriban a félparaszti, félvárosi 
emberek életét rajzolja legközvetlenebbül. Leginkább az iparosság érdekli. A 
realista, tárgyilagos, funkcionális nyelvi megformálás jegyeit is magán viseli 
egy-egy harmincas évekbeli novellája.

Az avantgárd hulláma keltette életre Majtényi Mihály művészetét, hiszen 
novelláinak egy része már-már expresszionisztikus prózavers. Az expresszionizmus 
vonzásában alkotja első műveit. Nem annyira az ember élete foglalkoztatja, mint 
az emberi végzet. A harmincas évek elején expresszionisztikus művészete 
fokozatosan elhalványodik. Mesélni kezd ekkor, költőien elmondott történeteket 
alkot, amelyeket lírai színek és jól rögzített csattanók tesznek teljessé. Lemond a 
hosszabb lélegzetű elbeszélésformáról, hogy megalkossa a maga rövidebb 
novellatípusát, mely a karcolatot, a rajzot, az apróbb lírai futamokat is elbírja. 
Hazai élményvilágának anyaga táplálja művészetét, hogy rátalálhasson a helyi 
hősökre, s megtalálja a maga helyi színeit. A reflexió eluralkodása és a pszichológiai 
motiválás iránti fogékonyság is jellemző novellisztikájára. 

4. ZÁRSZÓ

Még több írói opust emelhetnénk ki, melyekkel reprezentálni lehet a vajdasági 
magyar novellairodalmat, az itteni lelkületet, művészetet. Munkámban a huszas 
és harmincas évek főbb eseményeit csak vázlatosan mutattam be. A korban 
megjelenő vajdasági, regionális, helyi novellisztika alakulástörténetét, változásait 
és változatait is igyekeztem ábrázolni. A gyűjteményes kötetek, almanachok 
ismertetésével és ezek segítségével mutattam be a két világháború közötti vajdasági 
magyar novella történetének alakulását.
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GAZDASÁGI DISKURZÍV POZÍCIÓK VIZSGÁLATA A VAJDASÁGI 
MAGYAR KORTÁRS NOVELLÁBAN

The study scrutinizes the identity of characters or rather the changes and crises which 
lead to alteration of their identity in contemporary Hungarian novels written in Vojvodina.A 
person does not live isolated from the surrounding world and is influenced by economic, 
cultural and anthropological effects. Therefore, there are many crucial points which bring the 
characters to identity crisis. In the novels that I analyzed, the characters usually live in epochal 
times and they are in financial straits. Their survival in 20th century slump caused by political 
changes during the last years of Monarchy, during the First and Second world war, in the time 
of union and later breakup of Yugoslav countries had numerous effects on their personality 
and identity. In my opinion when it comes to a disintegration of a state it necessarily brings 
sweeping economic changes which reflect on identity. From this point of view (the writer and 
the reader) we can talk about economic discourse.

Keywords: Monarchy, economic discourse, crisis, disintegration of a state, identity crises 

A tanulmány a kortárs vajdasági magyar novellák alakjainak identitásállapotát, 
illetve az identitáskrízis hatására bekövetkező identitásmódosulást vizsgálja. A 
témával foglalkozó szakirodalom részletesen tárgyalja, hogy az individuum nem 
elszigetelten él az őt körülölelő világban, mert a gazdasági, kulturális antropoló-
giai ráhatások örvényébe kerül. Ezáltal választásra kényszerül, vagyis válságál-
lapotba, identitáskrízisbe jut. 

Bindorffer Györgyi megállapítja, hogy az egyén a helyzetét mindig a jelenből 
kiindulva szemléli, tekinti át. Így a választási lehetőség két alternatívát kínál 
számára, vagy megőrzi jelenlegi önazonosságát, vagy feladja és a számára 
kedvezőbbet, biztonságosabbat választja.  Az általam tanulmányozott novellákban 
a hősök olyan korszakokban élnek, amelyek mindig valamilyen krízisbe juttatják 
a szereplőket. Ez lehet gazdasági, illetve társadalmi, politikai válság hatására 
bekövetkező válsághelyzet. Bindorffer Györgyi a gazdasági tematizáció alatt a 
következőket érti: „A gazdasági tematizáció a  társadalom  gazdasági jelenségeinek 
leképezése az egyén szintjére, a mindennapi élet során jelentkező szükségleteket, 
gazdasági közérzetet és a gazdasági jelenségekre adott válaszokat foglalja magába.“ 
(Bindorffer, 2001: 102). Hipotézisem szerint az ökonómiai folyamatok erős 
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nyomást gyakorolnak a hősök léthelyzetére. Az általam szemlélt nagyobb korszak 
a 20. századot öleli fel. 

A tanulmány további részében Herceg János, Juhász Erzsébet, Majoros Sándor, 
Bencsik Orsolya, Németh István, Aaron Blumm novelláiban vizsgálom a hősök 
identitásállapotát, gazdasági identitását. Az identitás-meghatározás szorosan 
kapcsolódik a sztereotípiákhoz, különösen a történelmi sztereotípiákhoz. A tör-
ténelmi sztereotípiák vizsgálatakor nem lehet megkerülni a történelmi eseménye-
ket. Jelen esetben a Monarchia-sztereotípiák, illetve azok továbbírásai meghatá-
rozóan befolyásolják a gazdasági, szociális identitást. A sztereotipizáció létrejöt-
te több okra vezethető vissza.  Elkerülhetetlen kitérni a nemzeti etnikumok 
egymás mellett élésére, valamint e terület történelmének kiemelkedő eseményé-
re, a Délvidék újratelepítésére. Ebben az esetben Vajdaságot emelem ki, mint 
földrajzi tájegységet, régiót.  „A Vajdaság, másként a Délvidék újranépesítése 
Mária Terézia és II. József korához kötődik. Ezáltal a Habsburg Birodalom, majd 
az OMM e térségben fontos identitás és sztereotípiaképző forrásként jelentkezett. 
A nemzetállamok születése előtt ismeretlen fogalom volt az identitás és a megbé-
lyegezhetőség, annak ellenére, hogy a betelepítés tudatosan többféle nációt érintett, 
csak a felvilágosodás korától kezd ez gyújtóponttá válni. Gondoljunk csak a népek 
tavaszára, 1848-ban a nemzeti ébredés nagyobb mértéket öltött. A trianoni béke-
szerződés megkötése, majd a területek Magyarországtól való elcsatolása után a 
nemzeti és az egyéni identitásképző, megtartó funkciók egészen a mai napig fi-
gyelmet kapnak. Az identitás a fentiekből következve társadalmi és történelmi 
kategória is egyben.“ (Crnkovity, 2012: 214). Az identitást szocializációs folya-
matnak tekinthetjük. A társadalmi, történelmi, gazdasági, politikai, kulturális 
változásoktól nem választható el. „Az identitás kikristályosodott megnyilvánulá-
sa a társadalmi értékelés. A sztereotipizáció, valamint az attribúciós folyamatok 
során az identitásnyilvánítás konfliktusok forrásává válhat. A megváltozott, nem 
egyértelmű, ellentmondásos társadalmi követelmények, politikai változások ve-
szélyeztetik az egyén és a csoport addigi identifikációs teljesítményét, megkér-
dőjelezik, vagy egyenesen tagadják az addig kialakított identitásképet. Ekkor 
beállhat az identitásválság, vagy erős negatív identitástudat alakulhat ki.“ (Bin-
dorffer, 2001: 20–21). A továbbiakban a sztereotípiát tekinthetjük diskurzív vi-
szonyítási pontnak, amely előfordulása alakjában megjelöli a kiindulási pontot az 
azonosuláshoz. (Hózsa, 2011: 105). „Az emlékezés folyamata szintén fontos sze-
repet játszik a sztereotípiák megőrzésében.“ (Ajtony, 2011: 24). Más szemszögből 
a sztereotípiát úgy kezelem, mint Bindorffer Györgyi, azaz történelmi, társadalmi 
kategóriaként, ahol az azonosulás kiinduló pontját a csoporthoz való tartozás 
kifejezése képezi.

Megállapítható, hogy a makrocsoport identitását nagyban befolyásolja a regio-
nalizmus, a nemzeti öntudat és a történelmi, kulturális háttér. A gazdasági iden-
titás, gazdasági diskurzus összefügg a sztereotípiákkal, a megbélyegzéssel. Be-
szélünk nemzeti sztereotípiákról, ez a társadalom egyfajta tagolódása, de a szo-
ciológiai szempontból nemcsak a nemzetek szerinti tagolódást kell megemlíteni, 
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hanem társadalmi osztályok elkülönülését is. A társadalmi osztálykülönbségek 
egyfajta társadalmi sztereotípiákat is hordoznak. A társadalom peremén élő réteg 
sztereotípiával illeti a vagyonosabbakat és fordítva. Véleményem szerint az effaj-
ta sztereotípiák is változnak, folyamatosan mozgásban vannak. A történelem 
során társadalmi osztályok tűnnek el, illetve jönnek létre. A változások a korábbi 
megbélyegzéseket eltüntetik, majd újabbakat hoznak létre. Igen fontos meghatá-
rozói ezek a társadalomnak. Herceg János A berlui kikötőben című novellájában 
egy egész csoport élethelyzetét vetíti rá az általa megformált hősök gazdasági 
helyzetére: „Amikor kiléptem a kocsmából, semmi pénzem nem volt már. Utolsó 
vasamon pálinkát fizettem az énekesnőknek, s utána tisztában voltam a sorsom-
mal.“ […] Elbúcsúztam az énekesnőtől, és megindultam a kikötő felé. Messze 
voltam a hazámtól és a kispolgári erkölcsöktől.“ (Herceg, 1986, 39). A Minek él a 
szegény csavargó? című novellában a következőképp jelenik meg a nyomor: 
„Mindig ilyen szakálas  volt, mindig ilyen rongyos ruhában járt, és hordta pénte-
ki napon a naccságák után a  libákat, […]“ (Herceg, 1986: 54).

A vajdasági magyar novellák világában a történelmi, nemzeti sztereotípiák 
mellett a gazdasági sztereotípiák is kimutathatók. Amennyiben a gazdasági 
diskurziót kívánjuk vizsgálni, elkerülhetetlen a nemzeti, szociális identitást 
vizsgálni, hiszen ezekkel a fogalmakkal áll szoros összefüggésben.  

Assmann identitásmeghatározása így hangzik: „[…] a kollektív identitás nem 
más, mint a tudatosult társadalmi hovatartozás. A kulturális identitás eszerint 
nem egyéb, mint tudatos részvétel valamilyen kultúrában, egy adott kultúra 
megvallása.“ (Assmann, 1999: 133). Identitásváltás folytonosan bekövetkezik a 
különféle történelemi változások hatására. Ennek legfőbb előidézője az, hogy az 
aktuális uralkodó politikai hatalom alkalmazkodást kíván az egyéntől, ennek a 
váltásnak létbiztonságot óvó funkciójuk van.  A történelmi kor, az impériumváltás 
ugyanis igyekezett rákényszeríteni az embereket akár az identitásuk kényszerű 
feladására is. A Monarchia alatt a német/sváb, illetve a magyar identitás volt a 
kedvező, majd ez a Jugoszláviához való tartozás idején a szláv kultúra javára 
erősödött. Herceg Jánosnál a szerzői névválasztás fontos kifejezője a hősök 
elhelyezésének a többnemzetiségű zombori városi miliőben. Az identitásválság 
bizonyítéka, hogy kevert nevek gyakran fordulnak elő a novellákban. Ezek a 
vajdasági multikulturális örökségünk lenyomatai. A kevert névhez kapcsolódik a 
kevert nyelv is. A helységnevek, földrajzi nevek épp úgy kijelölik egy kisebb régió 
(Bácska), illetve egy nagyobb közösség (falu, város) multikulturális hovatartozását. 

A tér, a terület identitást kifejező azonosíthatósága a földrajzi nevek által jön 
létre, ezáltal fontos tényező ez a csoportok életében.  

A gazdasági identitás meghatározó egy-egy közösségre nézve.  A fent említett 
írók hősei a vidék hősei is, a kisvárosé, a falué, a tanyavilágé. Az adott közösségek 
persze egy meghatározott mikrotársadalmat alkotnak, ahol a világválság, a háború, 
a nagy politikai-történelmi változások kicsinyített másai mind megtalálhatók. A 
válsággal kapcsolatban a történelmi fordulópontokat lehet keresni, hiszen egy-egy 
történelmi vákuummal egy időben gazdasági válság is fellép. Herceg János Ezután 
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mindig tél lesz című művében is rendkívül fontos a gazdasági diskurzió, a szociális 
identitás, hiszen az életmód alapvető meghatározójává válik a család gazdasági 
helyzete:  „Leültették őket és megindult a beszéd a vetésről, az időről, a nehéz 
életről.“ (Herceg, 1950: 9).  A gazdasági válság a politikai fordulatok és a tőke 
áramlása a termelés függvényében jelentkezik. Ami a vajdasági magyar novellákat 
illeti, a történelem e szegmensét is közvetítik az olvasó számára, mint a  történelem 
részét, a mikrotörténelem részeként összeáll a makrotörténelem. Herceg János  
Íme az asszony című novellájában a szorgos gyári munkás képet láthatja az olvasó.  
„Már rég volt, hogy találkoztunk. Több mint három esztendeje. Kicsi kezével 
reggeltől estig járatta a csillogó gépet és hajtogatta a kész, szebbnél szebb 
pulóvereket, jumpereket és kabátokat. Sokat dolgozott, és elég szépen keresett. 
Sok munka volt még akkoriban.“ (Herceg, 1986: 58).  

A gazdasági különbségek a déli területeteken már az újratelepülés kezdetétől 
megjelentek. A karclócai béke után fokozatos a déli végek újratelepítése. A ma is 
érzékelhető etnikai kavalkád létrejötte ettől a kortól datálható. Az etnikai 
különbségek – részben a nemzetekre jellemző sztereotip vonásokkal összhangban 
– meghatározták a gazdasági állapotot is, hiszen a szorgosabb nemzeti csoportok 
több gazdasági javat tudtak felhalmozni, mint más csoportok (pl. svábok). 
Ugyanakkor beleszólt ebbe a császári udvar telepítési politikája is, hiszen nem 
volt mindegy, hol kaptak földterületet és milyen feltételekkel (pl. adózás, hűbéri 
viszonyok, katonai helyzet, privilégiumok). Tehát megállapítható, hogy a történelmi 
Monarchia-sztereotípiák, a nemzeti és a gazdasági identitás összefüggő elemek. 
Természetesen a 20. század történelmi eseményei is nagyban befolyásolták a 
nemzeti identitáskérdés alakulását, de a különböző nemzeti fennhatóság ideje alatt 
előforduló identitásválságok saját szociális identitásválságot is létrehoztak. 
„Szociális identitás (vagy társadalmi azonosság) olyan minősége az embernek, 
amelyet valamilyen társadalmi dimenzió mentén adminisztrálunk.“ (Garai, 2003: 
99).

 Az általam vizsgált írók a novellákban retrospektív látásmódot alkalmaznak, 
saját családi visszaemlékezésüket építik be, amelyen keresztül érzékelhetjük a 
múlt eseményeit. A történelmi eseményekhez igazodik a családi mikrotörténet, 
melyen keresztül rezonálja a történelmi kort, a történelmi sztereotípiákat is.

A novellákban az életsors lecsapódása, az életszínvonal sorsmeghatározó 
szereppel bír.   A novellák kulcsfogalmai az életszínvonal, föld, ipar, pénz, kenyér 
stb. Juhász Erzsébet Triptichon című novellájában a szereplő társadalmi réteghez 
való tartozását jelöli ki. „Zahán Flórián szegény parasztgyerek volt, ha jól tudom.“ 
(Juhász, 1984: 38). Herceg Jánosnál is meghatározó a gazdasági identitás 
megjelenése Milliók életéből című novellában: „Tízéves lehettem akkor, egy nagy 
uradalomban szolgáltam az apámmal együtt nehezen kapott pénzért, amellyel 
csak az éhenhalás ellen védekezhettünk. A birtok ezer holdra rúgott.“ (Herceg, 
1986: 29).

A Jugoszláviában rekedt kisebbségek strukturálisan beilleszkedni voltak 
kénytelenek az itteni gazdasági, politikai életbe. Eddig igen kevesen foglalkoztak 
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a gazdasági identitás kérdéskörével, főkét a novellákban való megjelenéssel.  A 
gazdasági identitás kérdéskörét vizsgálva a következő háttérfogalmak vizsgálatát 
tartom fontosnak: impériumváltás, rendszerváltás. A lokalitás részét a 
hagyományos normák képezik. Egy-egy adott településnek, régiónak megvan a 
maga normarendszere, amely olykor sajátosan az archaikus rítusokon alapszik. A 
történelem folyamán a hatalmi struktúrák változnak. A vidéki emberek őrzik a 
saját nemzeti identitásukat, a helyi rítusnak megfelelően, ehhez mindig társul egy 
gazdasági meghatározó is. Ebben az esetben a gazdasági identitás fogalmat 
használom. A gazdasági identitás egy közösségben meghatározó archaikusan, 
mint a nemzeti identitás is. Egy-egy történelmi esemény pl. impériumváltás 
kapcsán a hagyományos rítusokból fakadó gazdasági identitás megfordulhat, 
kibillenhet a megszokott formájából, pl. hirtelen gazdagodnak meg egyes egyének.  
„[…] az új elit saját társadalmi és foglalkozási identitását teszi meg a lokális 
uralkodó elmévé, és nagyobb legitimációs erő érdekében integrálni igyekszik a 
nemzeti diskurzus részét képező helyi kultuszt – ezzel pedig akarva-akaratlan 
illeszkedik ennek a nemzeti diskurzusnak ellenállásként értelmezett percepciójába.“ 
(Szabó, 2006: 71). Szabó Á. Töhötöm a gazdálkodói tudatot gazdasági identitásnak 
nevezi. Épít az etnikai identitásra is. (Szabó, 2006: 71). Assmann állapítja meg 
tanulmányában, hogy mindenfajta identitás kulturális identitás, társadalmi 
konstrukció. (Assmann, 1999: 130). 

A vajdasági, többnemzetiségű közegben számolnunk kell a kisebbségi léttel. 
Szabó Á. Töhötöm a következőket állapítja meg: „[…] az értelmiségnek nagyobb 
szerep jut a fennálló, többségi hatalommal szembeni ellenállásként értelmezett 
szimbolikus és rituális gyakorlatok megszervezésében.“ (Szabó, 2006: 70). A 
sztereotípiaképzésnél is nagy szerepet játszik az előzőekben említett többség-
kisebbség helyzet megléte. Ezzel csak összetettebbé válik a folyamat. Sematikusan 
elmondhatjuk, hogy megjelennek a nemzeti, identitás alapján szerveződő 
sztereotípiák, ezt a kisebbség-többség kapcsolata is nagyban befolyásolja, majd a 
gazdasági alapon szerveződő identitásfolyamatok, amelyek lévén egész csoportokat 
is sztereotípiákkal illetünk. Az egész még hatványozódhat, a szociális szinteken, 
társadalmi, vallási szinten alakuló felosztás alapján képződő sztereotípiák által.  
Gazdasági alapon is sztereotipizálunk egyéneket, de akár egész csoportokat is. 

Bencsik Orsolya Kiúszik belőle, elúszik tőlem című novellájában szintén 
megjelenik a gazdasági diskurzív pozíció az énelbeszélő szemszögéből: „Amikor 
apával megyek haza, még az autóúton is lassan vezet, mert azt mondja, értékes 
csomagot visz.“ (Bencsik, 2012: 95.) A gazdaság sajátos formában jelenik meg a 
Disznók című novellában. „A faluturizmus kiépítésében az én családomnak volt 
a legnagyobb szerepe, erre azért egy kicsit büszke vagyok, és ha jobban 
belegondolok, valójában a vajdasági magyar könyv-, folyóirat- és napilap-kiadás 
külföldi terjesztésében is markáns részt mi vállaltuk be.  (Bencsik, 2012: 51). A 
dolgozat által vizsgált szempontból mutatkozik meg a 90-es évek gazdasági 
helyzete. „Amikor 1991-ben  elfogyott a boltokból az áru, és  már bónra is csak 
nagy nehezen lehetett kenyeret venni, a  faluból eltűntek a házi kedvencek is.“ 
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(Bencsik, 2012: 51). A nyomtatott sajtó, mint gazdasági termék  a következő módon 
fejeződik ki: „A sógoromék abban az évben költözhettek át Magyarországra, a 
folyóiratkiadás is kezdett becsődölni, de még így is több volt belőle, mint a 
hagyományos ételből.“ (Bencsik 2012: 52).

 Juhász Erzsébet Senki sehol soha című novellájában a következő  részt 
olvashatjuk: „Minden nehezen megszerzett garasunkat arra gyűjtöttük, hogy 
hetente legalább egyszer vásárolhassunk valamit Veisz úr ócskásboltjában vagy 
Pőcz Katica trafikjában.“ (Juhász, 1992: 15). Hasonló leírást ad Herceg János a 
Bors és fahéj című novellában a saját sorsukkal sodródó emberek anyagi 
helyzetéről: „Most már egészen közönséges asszonynak láttam őt s akkor értettem 
meg először, hogy nincsenek angyalok, csak küszködő emberek vannak.“ (Herceg, 
1950: 19).

Aaron Blumm Virágék a kínai boltban című novellájában a 21. század 
értékvesztett társadalmát látjuk viszont. A mostanra gazdasági sztereotípiává vált 
minőségtelen kínai áru leírását olvashatjuk: „Aztán láttunk egy összehajtható 
bordó kosarat is, az is megtetszett mindkettőnknek, így habozás nélkül megvettük. 
A kosárral csak az volt a baj, hogy amikor hazaértünk, rám támadott. Először a 
fejemnek ugrott, majd amikor elkezdtem még jobban széthajtani, a lábam közé 
csapott.“ (Blumm, 2006: 16).

Majoros Sándor az Akácfáink sokáig élnek című novellájában folyamatosan 
utal az 1990-es évek romló gazdasági helyzetére, a nehéz megélhetésre, a háborúba 
t a sz ítot t  Jugoszláv iá ra .  „Eg y valamit  mégsem hal lgatok el: 
ezerkilencszázkilencvenegy tavaszán ezzel a kínlódásos tehetetlenkedéssel 
megöltem egy embert. Fél évvel korábban, amikor már vagy négy hónapja vártuk 
hiába a havi járandóságunkat, kisebbfajta zendülés tört ki a farmon.“ (Majoros, 
2004: 99–100).  

Németh István Egy másik pokol című novellájában a történelmi események 
tényei jelennek meg, s ezek között számot ad a hősöket körülvevő gazdasági 
helyzetről is. „Fölpakoltuk a kis szegénységünket, és a kendergyárnál 
leereszkedtünk a faluba.“ (Németh, 2000: 124). 

A szociális, gazdasági identitások vizsgálatakor figyelembe kell venni az adott 
területen élők életszínvonalát. Az életszínvonal mindig az adott állam gazdasági 
helyzetétől függ, és a hatalom nagyon sok esetben diszkriminálja a kisebbségeket, 
ez a  diszkrimináció nemcsak az egyén identitásvállalására hatott ki, hanem 
gazdasági előnyhöz is juttatta az államhatalom  számára pozitív elbírálásban 
részesülő etnikumokat. Jan Assmann fontosnak tartja, hogy az ember „[…] 
egyidejűleg több csoporthoz is tartozhat, a családtól a párton, a foglalkozási 
csoporton stb. keresztül a hitközösségig és a nemzetig.“ (Assamnn, 1999: 138). 

A földhöz mint termőföldhöz való ragaszkodás fontos meghatározója az adott 
területen élő népeknek. Igen fontos a történelmi kor, hiszen a fejlettség 
meghatározza a szükségleteket, az elvárt életkörülményeket. A novellákban is 
tükröződik a generációk változó igénye, az ősi foglalkozásoktól való elszakadás. 
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A világ változásait folyamatosan rezonálják a novellák eseményei, a hősök 
viselkedése. 

Az emlékezési folyamat és a kollektív emlékezet fontos a sztereotípiák 
megőrzésében. Több kutató is azt bizonyította, hogy az emlékezet a sztereotip 
gondolkodást nem őrzi meg tartósan. A fentiekben tárgyalt gazdasági identitás 
alakulási folyamata egy-egy csoporton belől, az újonnan meggazdagodott csoport 
kulturális letéteménye a tradíció felől megközelítve lassanként beépül a 
hagyományba, így a sztereotípiák is lassan a kollektív emlékezet feledésébe 
merülnek. A kortárs szerzők hősei megélik a 20. század nagy gazdasági, politikai 
változásait, így a Monarchia végóráit, a két a világháborút, a gazdasági 
világválságot, a Monarchia utódállamainak kialakulásait, a délszláv államalakulat 
létrejöttét, majd annak felbomlását. Az aktuális uralkodó politikai elit, a hatalom 
érvényesítése érdekében a kisebbségre nézve megszorító intézkedéseket tesz, pl. 
vagyonelkobzás, munkába állás megnehezítése, így a történetek szereplői 
létbiztonságukat fenyegető intézkedések és a szülőföldhöz való kötődésük miatt 
identitásuk módosítására, illetve feladására kényszerülnek. Az általam vizsgált 
téma összefüggésben áll az egyén szociális identitásával. Ezt a jelenséget a 
társadalmi dimenziók mentén vizsgálhatjuk. A negatív események hatására 
gazdasági identitásváltás jön létre a szereplőknél. Az elbeszélésekből az olvasó 
gazdasági látképet kap e korszakokról. Ennek értelmében a szerző-olvasó 
szemszögéből gazdasági diskurzusról beszélhetünk.
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JEZIK U SLUŽBI KULTURNE IDENTIFIKACIJE POJEDINCA I 
GRUPE2

Language is one of the primary mediums of the identity of individuals and groups. Through 
language, individuals indicate their membership in a particular social group, whether it is 
presenting the cultural, geographical, ethnic, national, professional, or some other type of 
identity. To emphasize their belonging or not belonging to a particular group the speakers 
often use various linguistic resources, such as a second language, dialect, jargon, or just an 
accent. The choice of the particular language resource is influenced by many factors ranging 
from the goal, the theme, the ambience, the role of the individual within the group, and the 
like. This paper is a theoretical overview of the relationship between language and identity 
through the prism of language choices of Serbian language speakers of the ijakavian accent, 
who are originally from the Republic of Bosnia and Herzegovina and who live and work in 
the Republic of Serbia. 
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UVOD

Sagledavanje jezika u službi kulturne identifikacije pojedinca i grupe 
neophodno je početi njegovom definicijom. Ovde ćemo poći od one koju R. 
Bugarski naziva „radnom definicijom“, a to je: „da je jezik sistem znakova koji 
čoveku omogućuje razvijen društveni i duševni život, i koji se ostvaruje u opštenju 
među ljudima“ (Bugarski, 1991: 12). Jezik je osnovno sredstvo komunikacije među 
ljudima i karakterišu ga bitna formalno-funkcionalna obeležja kao što su: 
dvostruka artikulisanost, produktivnost, dislokacija i kulturna uslovljenost.    
Dvostruka artikulisanost se bazira na postojanju dva plana. R. Bugarski postojanje 
dvostruke artikulisanosti nalazi u jeziku „jer se u njemu uvek razlikuju plan 
sadržaja i plan izraza, odnosno plan jedinice sa značenjem (reči) i plan jedinica 
bez samostalnog značenja, koje svojom kombinatorikom daju jedinice sa 
značenjem (glasovi)“ (Bugarski, 1991: 12). Produktivnost se zasniva na beskrajnim 
mogućnostima kombinovanja jezičkih elemenata i stvaranja neograničenog broja 
novih iskaza, njihovim beskonačnim kombinovanjem. Dislokacija nam omogućava 

1 jellianna@gmail.com
2 Ovaj rad je nastao kao deo samostalnog istraživanja autora na temu jezičkog prilagođavanja izbeglih lica 

sa teritorije opštine Bosanski Petrovac devedesetih godina XX veka u Vojvodini.
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da kroz upotrebu samo lingvističkih sredstava izmestimo priču naratora u neko 
drugo vreme ili prostor. Kulturna uslovljenost kao obeležje podrazumeva da svaka 
nova generacija koja usvaja određeni jezik vrši promene u lingvističkom korpusu 
u odnosu na jezik predaka, a pod uticajem socijalnog okruženja i vremena u kojem 
živi 

Jezik ima niz funkcija, počev od osnovne, komunikativne, preko kognitivne, 
kulturne, simboličke, estetske, magijske itd. Sve one su na nekom nivou međusobno 
povezane, u većoj ili manjoj meri.

Jezik i govor, kao  njegova realizacija, služe nam da uspostavimo kontakt sa 
drugom osobom, tj. da od nje načinimo našeg sagovornika i da komunikacija od 
jednosmerne, monološke, pređe u dvosmernu, dijalošku. On nam omogućava da 
tu komunikaciju održimo ili prekinemo (pod uslovom da se dobro služimo jezičkim 
sredstvima), ili da to učini naš sagovornik, ukoliko je on veštiji komunikator.

Kognitivna i kulturna funkcija omogućavaju nam prenošenje misli i ideja kao 
i njihovo razumevanje. Može se reći da su one te koje omogućavaju identifikaciju 
i identifikovanje govornika kao pripadnika grupe. 

Estetska i magijska funkcija se odnose na verovanja i osećanja koja reči ili 
kombinacija reči izazivaju kod govornika ili slušaoca. 

Jezik nas identifikuje kao osobu i omogućava nam, sa jedne strane, adaptaciju 
na novo okruženje, a sa druge strane, očuvanje i građenje socijalnog, kulturnog, 
psihološkog i svakog drugog identiteta. Jednostavnije rečeno − jezik, to smo mi.

U ovom radu ćemo se osvrnuti na ulogu jezika u procesu kulturne identifikacije 
i identifikovanja govornika, na razliku između identifikacije, kao procesa kojim 
pojedinca smeštamo u određenu grupu, lingvističkih karakteristika i 
identifikovanja, kao procesa kojim pojedinac izborom lingvističkih sredstava sebe 
smešta u određenu socijalnu grupu (bez obzira da li to radi svesno ili nesvesno). 
Teorijski deo rada ćemo potkrepiti podacima proizišlim iz analize lingvističkog 
slučaja kulturne identifikacije grupe izbeglica sa teritorije opštine Bosanski 
Petrovac, koji su našli svoje utočište u Vojvodini devedesetih godina prošlog veka. 

JEZIK I IDENTITET

Jezik je deo identiteta svakog čoveka. On nas nepogrešivo identifikuje i daje 
nam mogućnost da se identifikujemo kao pripadnici određene socijalne grupe. 
On je jasan marker za pripadnost ili nepripadnost određenoj grupi. Zahvaljujući, 
ponekad nesvesnoj, ponekad svesnoj, upotrebi jezičkih sredstava na svim 
lingvističkim nivoima stvaramo jasnu sliku o sebi u socijalnom okruženju. Vešti 
govornici, dobri poznavaoci funkcionisanja lingvističkih elemenata i instrumenata, 
imaju tu privilegiju da mogu sami menjati socijalnu sliku o sebi, ukoliko se za tim 
javi potreba. Menjanje socijalne slike samo kroz upotrebu jezičkih sredstava može 
predstavljati određeni psihički napor, čak i za dobre poznavaoce jezičkih sredstava 
i stanje koje nije dugo održivo.

Kada govorimo o jezičkom identitetu, govorimo o :
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 – fizičkom identitetu, koji podrazumeva identifikovanje govornika prema 
fizičkom tipu, fizičkom stanju i sl. 

 – psihološkom identitetu, koji podrazumeva npr. određivanje tipa ličnosti na 
osnovu načina i brzine govora, intonacije i sl. 

 – geografskom identitetu, koji podrazumeva smeštanje govornika na određeno 
geografsko područje samo na osnovu jezičkih karakteristika. To je oduvek 
bilo intrigantno, te je inspirisalo i književnike da se njime pozabave. Setimo 
se B. Šoa i njegovog lingvističko-ljubavnog romana „Pigmalion“ i njegovog 
profesora Henrija Higinsa, koji se hvali da je u stanju da locira svakog čoveka 
u krugu od šest milja: „Prosto, fonetika. Nauka o govoru. To je moja profesija 
i moja razonoda. Srećan je čovek koji može da živi od svoje razonode! Možete 
da prepoznate Irca ili čoveka iz Jorkšira po njegovom izgovoru. Ja mogu da 
odredim poreklo svakog čoveka u krugu od šest milja. U Londonu, u krugu 
od dve milje. Katkad su u pitanju samo ulica ili dve“ (Šo, 1994: 6);

 – etničkom i nacionalnom identitetu, koji se baziraju na zajedničkom poreklu, 
bilo da se radi o porodičnom, plemenskom ili bilo kojem drugom. Ova vrsta 
identiteta je u domenu interesovanja etnolingvistike. On često predstavlja 
bazu za postavljanje određenih zahteva etnički manjinskih grupa naroda. 
Pitanje etničkog identiteta se u mnogo čemu preklapa sa nacionalnim 
identitetom, te ih i treba posmatrati zajedno. Etničke grupe kroz jezik iskazuju 
svoju pripadnost i bilo kakvo njihovo sputavanje na tom nivou smatraju 
ugrožavanjem svoje etničke pripadnosti i ugrožavanjem svojih manjinskih 
prava;

 – socijalnom identitetu, koji se se bazira na socijalnom poreklu, statusu, 
pripadnosti određenoj grupi, bilo da se radi o verskoj, profesionalnoj, 
starosnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj. Socijalni identitet je u osnovi većine 
sociolingvističkih istraživanja i teorija. Čini se da je socijalni identitet krovni, 
tj. da pored ovog navedenog u sebe uključuje i etnički, nacionalni, geografski, 
fizički i, na neki način, psihološki identitet. Socijalni identitet je varijabilan. 
Jezičku manifestaciju socijalne pripadnosti određenoj grupi možemo i da 
menjamo, zavisno od naših lingvističkih sposobnosti. Neki pojedinci su 
efikasniji u jezičkom prilagođavanju jeziku druge socijalne grupe. Ovi 
govornici su osetljiviji po pitanju izbora pravog trenutaka za prebacivanje 
koda. Prebacivanje koda ne mora nužno da znači i prilagođavanje jezičkim 
navikama i karakteristikama, po nekom parametru moćnijoj, uticajnijoj grupi, 
već može da znači prilagođavanje manjoj, po moći i uticaju slabijoj, grupi, 
a sa ciljem distanciranja, ili isticanja različitosti. Jezik nam na ovakav način 
omogućava da izrazimo socijalnu solidarnost, ili distancu;

 – kontekstualnom identitetu, koji se odnosi na jezičko identifikovanje pojedinca 
u vremenu i prostoru. Mnoga obeležja jezika u direktnoj su korelaciji sa 
karakteristikama konteksta ili situacije u kojoj se odvija komunikacioni 
događaj. Kontekst podrazumeva elemente: okvir radnje, mesto i vreme 
odigravanja komunikativnog čina, učesnike u komunikaciji, vrste jezičkih 
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aktivnosti. Svi oni utiču na kontekstualnu identifikaciju govornika. 
Kontekstualna identifikacija je u uzročno-posledičnoj vezi sa svim prethodno 
navedenim tipovima identifikacije (identiteta). Naše jezičko ponašanje je, 
počev od izbora koda i jezičkih sredstava, kontekstualno uslovljeno. Kontekst 
je polazište i ishodište jezičkog identiteta. On uslovljava jezičko ponašanje, 
izbor jezičkih sredstava, prebacivanje ili neprebacivanje koda, jezičko 
prilagođavanje ili neprilagođavanje. 

JEZIK I GRUPE

Psihologija i sociologija su nauke koje su dale krucijalni doprinos utemeljavanju 
teorije socijalnih grupa i grupnog identiteta kroz proučavanje njihovih 
karakteristika i manifestacija pripadnosti. Psiholozi Henri Tajfel i njegov student 
Džon Tarner razvili su teoriju socijalnog identiteta. „Teorija socijalnog identiteta 
teorija je u okviru socijalne psihologije koja se bavi članstvom u grupi, grupnim 
procesima i međugrupnim odnosima. Njene temeljne ideje o ulozi socijalne 
kategorizacije i socijalnog identiteta u grupnim procesima široko su prihvaćene, 
a teorija je uskoro postala vrlo popularna u suvremenoj psihologiji zbog širih 
implikacija koje nudi. Veliki doprinos te teorije i njena prednost leže u činjenici 
da je naglasila razliku između osobnog i socijalnog identiteta i tako pokušala 
izbjeći objašnjenja grupnih procesa i među-grupnih odnosa u terminima 
interpersonalnih odnosa i osobina pojedinaca“ (Jelić, 2009: 237-238). Teorija 
socijalnog identiteta je postala bazična teorija za istraživanje psiholoških i 
socijalnih efekata prouzrokovanih pripadnošću određenoj grupi. Pripadnost 
određenoj grupi je usko povezana sa psihološkom kategorijom samopoštovanja. 
„Crocker i Luthanen (1990) vjeruju da postoje relativno stabilne individualne 
razlike u socijalnom samopoštovanju, kao što postoje razlike u osobnom 
poštovanju. Također tvrde da socijalno samopoštovanje može biti važan moderator 
pristrasnosti vlastitoj grupi. Pristrasnost prema vlastitoj grupi odnosi se na 
preferiranje i povlašćen tretman članova grupe kojoj i sami pripadamo“ (Jelić, 
2009: 239).

Sa stanovišta lingvistike, grupni i individualni identitet su dve strane iste 
medalje. Individualni identitet se gradi u grupnom identitetu i obrnuto. Indvidualni 
jezički identitet ne postoji bez grupnog identiteta i grupni identitet uslovljava 
karakteristike individualnog identiteta.

Tajfel i Tarner (1986) govore o tri mentalna procesa koja utiču na diferenciranje 
„nas“ od „njih“ i na identifikovanje „nas“ i „njih“ a to su: socijalna kategorizacija, 
tj. kategorisanje osoba prema nekom kriterijumu (pol, boja kože, geografsko 
poreklo i sl.); socijalna identifikacija, koja podrazumeva prihvatanje identiteta 
grupe koju smo kategorisali kao onu kojoj pripadamo; prilagođavanje ponašanja 
i socijalnog delovanja ponašanju i socijalnom delovanju grupe; socijalna 
komparacija, koja podrazumeva da kad završimo socijalnu kategorizaciju i 
identifikaciju počinjemo da se upoređujemo sa drugim grupama.



473JEZIK U SLUŽBI KULTURNE IDENTIFIKACIJE POJEDINCA I GRUPE

Grupe predstavljaju organizovan skup osoba povezanih na određeni način 
(poreklom, profesijom, ciljevima, interesima i sl.). Ona je sama po sebi 
organizovana po određenoj shemi, ponekad hijerarhijski. Svi članovi grupe imaju 
razvijen osećaj pripadnosti, ma čime on bio motivisan. Ljudi se udružuju u grupe 
u svrhu zadovoljenja određenih potreba, bilo da je to potreba za sigurnošću, 
statusom, pripadanjem, moći, ciljevima, pa i samopoštovanjem. One mogu biti 
formalne i neformalne. Formalne grupe su kreirane sa namerom i većinom 
hijerarhijski organizovane. Neformalne grupe nastaju spontano i nisu hijerarhijskog 
tipa. Pripadnost grupi je snažnija ukoliko je njena kohezija veća. Bitan marker 
pripadnosti i element koji povezuje članove grupe je jezik.

JEZIK KAO KULTURNI IDENTIFIKATOR POJEDINCA I GRUPE

Jezik možemo posmatrati kao apstraktan i kao živ, implementiran, sistem. 
Ukoliko ga posmatramo na ovaj drugi način, u centar pažnje moramo staviti 
pojedinca kao realizatora jezika, koji je, kao takav, izložen raznim socijalnim, 
istorijskim, kulturnim i drugim uticajima mesta i vremena. Svaki govornik 
prilagođava svoj jezički sistem, što podrazumeva izbor jezičkih elemenata prema 
sopstvenim potrebama, u skladu sa slikom koju želi stvoriti o sebi, a u odnosu na 
druge govornike u određenom sociokulturnom trenutku. On na ovakav način, 
svesno ili ne, gradi svoj lični identitet u zajednici, grupi. Građenje identiteta je 
dugotrajan proces čija uspešnost, koja podrazumeva postizanje ličnih ciljeva, 
zavisi od lingvističkih sposobnosti, znanja i iskustva govornika.

Jezički identitet je fleksibilna kategorija. On se menja, prilagođava, shodno 
situaciji, potrebama, ciljevim − ukratko, prilagođava se kontekstu i ulozi pojedinca. 
Gradi se na prošlosti pojedinca, kroz njegovo pripadanje određenim grupama. 
Svaka nova grupa kojoj se govornik priključuje zahteva od njega, ukoliko želi 
postati njen istinski član, jezičko prilagođavanje. Svako jezičko prilagođavanje, 
zavisno od svog stepena, u nekoj meri modifikuje sociokulturni identitet pojedinca. 
Bauman govori o sociokulturnom identitetu kao: „situacionom ishodu retoričkog 
i interpretativnog procesa u kojem učesnici vrše, socijalno uslovljene, izbore iz 
postojećeg repertoara identifikacionih elemenata i elemenata iskazivanja 
uobličavajući ih u iskazivanje pripadnosti i ličnu identifikaciju“ (Bauman, 2000: 
1).

Jasno je da sociokulturni kontakt uslovljava jezičko ponašanje govornika, 
utičući na izbor jezičkih sredstva u odnosu na grupe, učesnike, teme, ciljeve i sl. 
Iz potrebe za uspešnijom analizom uticaja sredine na izbor jezičkog koda i na 
lingvističko ponašanje pojedinca (i sam tim na građenje identiteta), razvila se 
sociolingvistika. U okviru sociolingvistike razvila se interakciona sociolingvistika, 
koja je svoje polje interesovanja još više suzila na uticaj konteksta i kontekstualne 
nagoveštaje. Ona je svoje ishodište našla u delima antropologa i sociolingviste 
Džona Gamperca i u njegovoj teoriji kontekstualnih nagoveštaja koje on definiše 
kao „svaki verbalni znak, uključujući simbolička, gramatička i leksička obeležja, 
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koji služi za građenje kontekstualnog okruženja za određenu interpretativnu 
situaciju, koji je, kao takav, konstitutivni deo poruke bitan za njeno razumevanje“ 
(Gumperz, 1999: 621).

Ova teorija posmatra pojedinca kao člana jezičke zajednice koji stupa u 
kooperativne odnose sa drugim pojedincima i tu, opet, dolazimo do grupa. Čini 
se da su na ovakav Gampercov stav najviše uticala njegova ranija istraživanja 
prebacivanja koda kao fenomena promene jezika ili varijeteta usled promene 
sociokulturnog okruženja, bilo da se radi o pojedincima ili celoj grupi (ako pod 
grupom podrazumevamo dvoje ili više ljudi povezanih nekim karakteristikama 
koje ih izdvajaju od ostatka jezičke zajednice, bilo da se radi o mikro ili makro 
zajednici).

U naučnoj literaturi susrećemo različite pristupe proučavanju fenomena 
prebacivanja koda. Ova lingvistička pojava može da se posmatra u užem smislu, 
kada se odnosi na prelazak sa jednog koda na drugi u okviru istog jezika, i u širem 
smislu, kada se odnosi na prelazak sa jednog jezika na drugi, a u okviru istog 
diskursa.

„Uzroci pojave ovog jezičkog fenomena su, najčešće, promena socijalnog 
okruženja, teme, sagovornika, namere itd. Možemo govoriti o nekoliko funkcija 
prebacivanja koda:

1. funkcija prikrivanja i razotkrivanja, kada prebacivanje koda biva sredstvo 
prikrivanja ili razotkrivanja, npr. pripadnosti, znanja i sl.

2. funkcija markiranja, kada je prebacivanje koda sredstvo kojim se markiraju 
formalne, odnosno, neformalne sociolingvističke situacije;

3. funkcija definisanja, kada je prebacivanje koda lingvističko sredstvo kojim 
se definišemo kao pripadnici određene socijalne grupe.

Upotreba jednog ili drugog koda može da utiče u uključivanje ili isključivanje 
govornika iz određene socijalne grupe. Neretko, upotreba određenog koda definiše 
i stav govornika prema sagovorniku. Upotreba određenog koda je stvar izbora 
govornika uslovljena nekim ciljem koji govornik ima u određenoj socijalnoj 
situaciji. Izbor koda, bez obzira da li se radi o drugom jeziku ili bilo kojem 
jezičkom varijetetu, uslovljen je samo socijalnom situacijom i ciljem govornika a 
ogleda se u izboru dijalekatskih karakteristika, leksike, fonetskih karakteristika 
i sl.“ (Vojinović-Kostić, 2011: 100)

JEZIK KAO KULTURNI IDENTIFIKATOR POJEDINCA I GRUPE

Kulturni identitet je tema koja je pobudila veliko interesovanje naučnika, a 
posebno sociologa. Jedan deo naučne javnosti poistovećuje kulturni sa etničkim 
identitetom, dok drugi etnički i kulturni identitet posmatra kao dva različita 
fenomena (Erikson, 1993; Dorais, 1995). Mi ćemo ih posmatrati kao dve različite 
pojave jer to i jesu. U prilog ovoj tvrdnji idu činjenice da kulturni identitet možemo 
smatrati univerzalnom pojavom (postoji u svakoj jezičkoj zajednici, bez obzira na 
to da li je ona etnički definisana ili ne), za razliku od etničkog. Kulturni identitet 
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nije uslovljen politikom, nema politički kontekst i konotaciju, za razliku od 
etničkog.

„Kulturni identitet možemo definisati kao bazičnu svest pojedinca o 
specifičnostima grupe kojoj pripada u odnosu na druge grupe i njihove navike, 
običaje, jezik, vrednosti itd.“(Dorais, 1995: 294).

Dorais, definišući etnički identitet, naglašava razlike među njima: „Nasuprot 
tome, etnički identitet (etnička pripadnost) se, izgleda, pojavljuje u kompleksnijim 
društvima (društvima sa državnim aparatom, društvenim klasama itd.). Kada se 
on pojavi dolazi do funkcionalne podele među ljudima na kategorije, koje se 
baziraju na nečemu drugom a ne na polnoj pripadnosti, starosnoj dobi ili profesiji 
(Simon, 1983; Elbaz, 1985). Etnički identitet je povezan sa kulturnim jer 
kategorizacija često uključuje i određene kulturne, lingvističke i verske 
specifičnosti. Sa druge strane, oni se fundamentalno razlikuju. Etnička klasifikacija 
može biti bazirana na potpuno ne-kulturnim kriterijumima (kao što su fizičke 
odlike ili poreklo). Jedan od preduslova za izvođenje ovakve klasifikacije je taj 
da etničke grupe stupaju u međusobne interakcije u okviru iste socijalne strukture, 
bilo da se radi o nacionalnim društvima (kao što je, na primer, Kanada), ili u 
okviru savremenog globalnog sela u kojem narodi sveta imaju stalne kontakte“ 
(Dorais, 1995: 294-295).

Kulturni identitet grupe gradi „mi“ nasuprot „oni“, tj. druga grupa. Na stvaranje 
grupe utiču raznorazni faktori. To mogu biti: poreklo, jezik, vrednosti, običaji i 
sl. Kulturni identitet može biti i naša snaga i naša slabost, zavisno od socijalnog 
konteksta.

Jezik je jedan od najbitnijih markera pripadnosti određenoj grupi i manifestacija 
iste te pripadnosti. On je sredstvo kojim se najlakše ističe pripadnost. Koliko je 
jezik bitan kao identifikator pripadnosti, kao deo našeg kulturnog identiteta, 
možemo videti i iz govora muftije Muamera-ef. Zukorlića na temu „Jezička kultura 
i intelektualnost“, u Novom Pazaru, 10.juna 2014. Skup je organizovan bi se 
otvorila rasprava i „animirala šira bošnjačka javnost da se uključi u riješavanje 
jednog od najznačajnijih pitanja za Bošnjake u Sandžaku i Srbiji, a to je pitanje 
bosanskog jezika“. Na početku izlaganja, prisutne pozdravlja na arapskom i 
zahvaljuje se na ijekavskoj varijanti srpskog, ili na bošnjačkom, ili bosanskom (u 
adekvatnost naziva jezika ovde nećemo ulaziti), i nastavlja: „Zahvaljujem se 
Islamskom univerzitetu i Bošnjačkoj kulturnoj zajednici na ovoj prilici, ali i na 
svijesti, inicijativi i ideji, da u međusobnoj saradnji upriliče ovu manifestaciju 
čime se značajno aktuelizira jezik kao osnovna odrednica, pa čak i temelj 
identiteta. Poznata je izreka: „progovori da vidim ko si!“. Na prvi pogled ova izreka 
kao da ukazuje na poziv da se lično predstavite i kažete ko ste, svoje podatke. No, 
kada čovijek govori o sebi, uglavnom govori pozitivno i rijetko će reći nešto što 
može zvučati kritički, negativno za njega. Naprotiv, ovaj poziv znači: Izgovori! 
Šta? Bilo šta. Šta god želiš. Neku riječ ili neku rečenicu, al’po tome kako kažeš 
to što kažeš znaćemo ko si, bez obzira govoriš li ti tim riječima lijepo o sebi ili 
ne, ali tvoja izgovorena riječ, tvoj govor, će odati tebe, htio ti da se odaš ili ne htio: 
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Kroz tvoj izraz u riječi znaćemo ko si, kakav si u duši, koliko si obrazovan, šta 
sve skriva tvoja ličnost.“

Iz ovog dela izlaganja sasvim je jasno koliki značaj pripadnici određene grupe 
pridaju  jeziku kao identifikacionom markeru. Jezik ima veliku ulogu u unifikaciji, 
sa jedne strane, i u separaciji grupe, sa druge strane. S toga je jezik, ili varijetet, 
prvi na udaru onih koji žele da naruše kulturni identitet neke grupe ili, pak, da ga 
sačuvaju. Sa nestajanjem jezika nestaje najbitnija karakteristika kulturnog 
identiteta neke grupe, bilo da se radi o manjoj grupi ili o celom narodu. Lingvisti 
stoga pokušavaju spasiti jezike koji umiru. Čini se da je sad svest o potrebi 
očuvanja jezika kao bitnog elementa koji grupu čini grupom kod lingvista veće 
nego ikad. Tome je, najverovatnije, uzrok ubrzano nestajanje jezika malih naroda, 
odnosno malobrojnih grupa naroda, pod uticajem većih, snažnijih jezika (misli se 
na brojnost govornika i njihovu moć: ekonomsku, tehnološku itd.).              

„Jezik je jedinstven i moćan element za unifikaciju populacije […] Međutim, 
neke karakteristike jezika koje nam, pod određenim uslovima, daju moć, pod 
drugim uslovima mogu biti izvor dezintegracije i internih sukoba u okviru jednog 
nacionalnog sistema“ (Kelman, 1971: 21).

JEZIK I IDENTITET IZBEGLIH LICA

Ovaj deo rada će nam, kroz kratku analizu izdvojenog slučaja, osvetliti način, 
posledice i značaj jezika kao kulturnog identifikatora grupe izbeglih lica sa 
teritorije opštine Bosanski Petrovac (1991-1995), koji su svoje novo prebivalište 
našli u multikulturalnoj Vojvodini, sa preovlađujućim šumadijsko-vojvođanskim 
(ekavskim) dijalektom. Ovim radom nisu obuhvaćene izbeglice, kolonisti, i drugi 
koji su se doselili na teritoriju Vojvodine u drugim vremenskim periodima.

Opština Bosanski Petrovac je smeštena u severozapadnom delu Bosne i 
Hercegovine (Bosanska Krajina) i danas je deo Unsko-Sanskog kantona. 
Stanovništvo se na ovu teritoriju doseljavalo u nekoliko migracionih talasa. Najveći 
broj njih se doselio u 19. veku sa teritorije Like, Dalmacije i, u manjem broju, Crne 
Gore. Doseljeno stanovništvo sa sobom je donelo jezičke karakteristike kraja iz 
kojeg je došlo, koje i danas pažljivo neguju. Njihov govor je identifikovan kao 
istočno-hercegovački, dok je govor područja sa kojih, velikim delom, vode poreklo 
identifikovan kao mlađi ikavski, što objašnjava elemente ikavice koji su evidentni 
u govoru ovog stanovništva. Treba naglasiti da je posmatrana populacija, u 
nastojanju da istakne i očuva grupni identitet, u jednoj meri uspela da sačuva 
vokalske grupe, supstituciju glasa h glasom v, veću prisutnost jotovanja tipa dj-đ, 
dužinu vokala itd. Navedeni elementi, pored leksičkih, poslužili su nam kao 
identif ikacioni markeri izvornog koda posmatrane grupe u novom 
sociolingvističkom i kulturnom okruženju. 

U ovom delu rada pokušaćemo osvetliti i kako izbeglice sa ovog geografsko-
administrativnog područja participiraju u građenju kulturnog identiteta grupe i 
načine na koji oni kroz jezik iskazuju svoj kulturni identitet. Kulturni identitet 
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ćemo i dalje posmatrati separatno od etničkog i to na način na koji je Dorais to 
činio prilikom proučavanja kulturnog identiteta manjinske jezičke grupe Inuita 
sa istoka Kanade kojim govori oko 85% populacije Nanavut-a i Nunavika (Dorais, 
1995). 

Proučavanje jezika izbeglica nije bilo mnogo u fokusu interesovanja naših 
istraživača, iako, bez obzira o kojoj izbegličkoj grupi se radi, predstavlja zanimljivu 
lingvističku pojavu i deo je naše sociolingvističke realnosti. 

Veliki doprinos proučavanju govora izbeglica dali su Ž. Bošnjaković i D. 
Radovanović, koji su se, između ostalog, bavili proučavanjem fonetskih promena 
u govoru izbeglica u Novom Sadu, kao i T. Petrović, koja se bavila proučavanjem 
kulturnog i jezičkog identiteta na osnovu iskazanih stavova o jeziku izbeglica iz 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Srbiji. Autorka T. Petrović je u svom radu 
osvetlila problematiku izbora koda u odnosu na konfliktne situacije i razvijene 
stavove prema jeziku, razloge za prihvatanje, ili neprihvatanje koda sredine i sl. 
Kao razloge za neprihvatanje novog koda, kod mladih, autorka navodi: „Kod onih 
mladih ljudi koji i dalje govore na način kao i pre dolaska u Srbiju razlozi za 
neprihvatanje govora nove sredine mogu biti dvojaki: jedan je shvatanje jezika 
kao elementa identiteta i veze sa teritorijom sa koje su došli, tradicijom, 
porodicom… Drugi razlog za insistiranje na donesenom idiomu rezultat je otpora 
prema sredini koja negativno reaguje na nečiji govor“ (Petrović, 2002: 240).

Rezultati ovog istraživanja su bazirani na intervjuima sprovedenim u 
porodicama i anketama među pripadnicima ciljne populacije. Iz prikupljenog 
materijala izdvojili smo, za potrebe ovog rada, jednu referentnu porodicu koja je 
nastanjena u Baču i čine je majka, otac, ćerka, baba i deda. Majka, naš I1, rođena 
je 1966. Srednju školu je završila u Bosanskom Petrovcu, a Filološki fakultet u 
Beogradu. Naš drugi informator, otac, (I2) rođen je 1968. Srednju školu je završio 
u Bosanskom Petrovcu. Treći informator (I3) je ćerka rođena 1994. u Bosanskom 
Petrovcu. Baba rođena 1947. (I4) i deda  rođen 1938. (I5) doselili su se u Vojvodinu 
1995. U razgovoru sa članovima porodice dobili smo informacije o njihovim 
jezičkim navikama i stavovima prema jeziku. Informator I1 je, iako je završila 
fakultet u Srbiji, zadržala sve karakteristike govora sredine porekla. U porodici, 
sa prijateljima, u komunikaciji sa kolegama, službenicima itd. koristi isključivo 
ijekavicu. Na poslu (u razgovoru sa učenicima) koristi ekavicu „iako to od nje niko 
nije zahtevao“. Ovladala je u potpunosti novim varijetetom, mada pronekad ima 
problem sa leksičkim izborima. Smatra da, ni u kom slučaju, nije diskriminisana 
kad govori ijekavicu van porodice, niti je imala neprijatnosti zbog toga. Informator 
I2 koristi ijekavicu u svim situacijama. Jezik smatra bitnim faktorom identiteta, 
posebno ako se radi o osobama koje su izbegle u zrelijoj životnoj dobi. I ovaj 
informator ističe da se ne oseća diskriminisanim zbog upotrebe ijekavice u 
Vojvodini i da to slučajno oseti on bi „baš namjerno i dalje govorio ijekavicom“. 
Ovaj njegov stav upravo identifikuje jezik kao bitan elemenat kulturne 
identifikacije. Informator I3 upotrebljava ekavicu u svakoj situaciji, sa svim 
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jezičkim elementima koji odlikuju vojvođanski govor ovog kraja. Informatori I4 
i I5 koriste ijekavicu u svakoj situaciji.

Iz razgovora sa ovom porodicom možemo zaključiti da je jezik bitan faktor 
kulturnog identiteta grupe i pojedinca. Jezik je taj kojim iskazujemo povezanost 
sa zavičajem. Socijalno-psihološke situacije mogu da uzrokuju prebacivanje koda 
a sa ciljem iskazivanja identiteta. Obrazovane osobe se lakše jezički prilagođavaju, 
dok mladi, koji su potpuno jezički i kulturno adaptirani, to uopšte ne čine i govore 
jezikom sredine u kojoj su se školovali i to u svim situacijama. Starije osobe retko 
prelaze na novi kod, bez obzira na socijalno-psihološke situacije.

Anketa  koja je deo ovog istraživanja sprovedena je na referentnom uzorku od 
46 informatora i sastojala se iz tri dela. Prvi deo ima za cilj identifikaciju ispitanika 
počev od pola, godina starosti, bračnog i socijalnog statusa, stepena obrazovanja 
itd. Drugi deo se odnosio na upotrebu jednog ili drugog varijeteta u pisanju i 
govoru, u različitim psiho-socijalnim situacijama i na odnos ispitanika prema 
jeziku kao distinktivnom identifikacionom markeru. Treći deo ankete se odnosio 
na stavove govornika.

Analizom prikupljenih odgovora došli smo do nekoliko opštih zaključaka:
 – upotreba jednog ili drugog varijeteta, koda, zavisi od godina starosti koje su 
ispitanici imali u trenutku kada su izbegli. Deca, posebno ona koja su izbegla 
u predškolskom uzrastu potpuno su jezički adaptirana i novi varijetet 
prepoznaju kao deo svog kulturnog identiteta;

 – upotreba jednog ili drugog varijeteta u velikoj meri zavisi od stepena 
obrazovanja. Ispitanici sa višim stepenom obrazovanja biraju kod zavisno 
od socijalno-psihološke situacije, ciljeva koje žele postići, identiteta koji žele 
istaći. Ispitanici sa nižim stepenom obrazovanja iskazuju manju sklonost ka 
promeni koda i većinom se zadržavaju na prvom, što često pravdaju potrebom 
za čuvanjem i isticanjem kulturnog identiteta kraja iz kojeg su poreklom;

 – ukoliko su ispitanici zaposleni, koji će kod upotrebljavati zavisi od mnogo 
faktora, a najvećim delom od vrste posla koji obavljaju. Naime, ispitanici koji 
se bave nekim od poslova koji se baziraju na javnoj komunikaciji češće 
upotrebljavaju kod nove sredine, a sa ciljem prilagođavanja;

 – izbor jednog ili drugog koda u porodičnoj sredini nije uniformisan. Ispitanici 
sa višim stepenom obrazovanja često sa decom govore ekavski, svesni značaja 
prilagođavanja novoj sredini, dok sa prijateljima, posebno sa onima koje 
poznaju iz zavičaja, govore ijekavicu;

 – upotreba ekavice u pisanom jeziku, ukoliko se radi o javnoj komunikaciji, 
uvek je prisutna. Ijekavicu ispitanici upotrebljavaju samo u pisanoj 
komunikaciji sa prijateljima i članovima porodice;

 – osobe ženskog pola su, sudeći po iskazanim stavovima, fleksibilnije po 
pitanju prilagođavanja i pridaju manji značaj jeziku kao markeru identiteta;

 – svi ispitanici smatraju da je jezik bitan deo kulturnog identiteta njih kao 
pojedinaca i grupe kojoj po poreklu pripadaju;
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 – ispitanici, u najvećem broju, smatraju da nisu diskriminisani zbog upotrebe 
ijekavice u Vojvodini;

 – upotrebu ijekavice na poslu veliki broj ispitanika smatra otežavajućom 
okolnošću prilikom napredovanja;

 – odgovarajući na pitanje o jezičkoj sigurnosti pri upotrebi jednog ili drugog 
koda, većinom su konstatovali, posebno stariji informatori, da se osećaju 
sigurnije pri upotrebi prvog varijeteta, kao i da su tada komunikativniji i 
opušteniji u razgovoru;

 – na pitanje da li im se dešava da tekst pisan ekavicom nesvesno čitaju kao da 
je pisan ijekavicom, većinom su se izjasnili pozitivno, bez obzira na stepen 
obrazovanja, pol i starost.

ZAKLJUČAK

Na osnovu ovog kratkog osvrta na problem kulturnog  identiteta možemo 
zaključiti da se on umnogome razlikuje od etničkog identiteta. Bitnu ulogu u 
građenju, održavanju i prezentovanju kulturnog identiteta ima jezik, bez obzira 
da li se radi jeziku, dijalektu, funkcionalnom registru i sl. 

Kulturni identitet posmatrane grupe izbeglih lica deo je njihovog bića i 
njegovim negovanjem revitaliziraju osećaj pripadnosti kraju iz kojeg su se doselili. 
On je znak raspoznavanja, solidarnosti, ponekad i prestiža (negovanje jezika koji 
je obeležje kulturnog identiteta stvar je poštovanja i za poštovanje). Odstupanje 
od tog jezika se čini kao emotivno otklanjanje od sopstvenog porekla. Pripadnici 
grupe nisu negativni prema takvoj pojavi, ali nisu ni blagonakloni.

Bilo kako bilo, možemo zaključiti da svaka grupa pažljivo gradi svoj identitet, 
nastoji da ga očuva i promoviše, a sa ciljem promocije cele grupe i njenih članova 
ponaosob.

IZVORI

http://sandzakpress.net/progovori-da-vidim-ko-si-pogledjate-predavanje-muftije-zukorlica-
o-jezickoj-kulturi
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MEDIKALIZACIJA LJUDSKE SIGURNOSTI – VAŽNOST PROCESA 
FARMACEUTIKALIZACIJE I SEKURITIZACIJE

Human security is one of the recent concepts that questions a prevailing state-centric 
conception of security. Medicalization, being one of the oldest theme in medical sociology, is 
upgraded with the concept of pharmaceuticalisation which became necessary for explaining 
and understanding the complexities of contemporary pharmaceutical domain. Besides 
pharmaceuticalisation, analysis includes securitization, an important constructivist concept 
used in Security studies. The aim of this paper is an analysis of the human security in relation 
to the contemporary forms of medicalization. The paper begins with the short elaboration of 
aforementioned concepts. Central part deals with the analysis of the human security through 
processes of pharmaceuticalisation and securitization. The paper ends with two examples of 
given conceptual relations: health policy of AIDS in Brazil and epidemics of ebola in West 
Africa.

Key words: human security, medicalization, pharmaceuticalisation, securitization

UVOD

Farmaceutikalizacija je, teorijski gledano, usko vezana uz medikalizaciju, dok 
je u praksi riječ o dva različita procesa. Teorijska povezanost dvaju pristupa temelji 
se na zajedničkim sadržajnim dimenzijama koje su postale dijelom osuvremenjene 
teorije medikalizacije. To su, prema Conradu (2005), biotehnologija (posebice 
farmaceutska industrija i genetika), konzumerizam i promjene u sustavu 
zdravstvene zaštite. Rasprava o navedenim „pokretačima promjena“ potaknula je 
razvoj koncepta farmaceutikalizacije. Neovisno o djelomičnom preklapanju s 
medikalizacijom, koncept farmaceutikalizacije sadrži sebi svojstvene i specifične 
sadržajne domene koje se imenuju na različite načine, ali u suštini zapravo 
govorimo konzumerizmu, ulozi medija, farmaceutskom marketingu, regulatornim 
politikama i profitno usmjerenom djelovanju farmaceutske industrije i/ili države. 
Navedene sadržajne dimenzije poprimaju nešto drugačiji oblik kada govorimo o 
farmaceutikalizaciji kao sredstvu za postizanje ljudske (zdravstvene) sigurnosti. 
Primjerice, navoditi konzumerističke tendencije aktivnih, informiranih i 
refleksivnih liberijskih ili gvajanskih pacijenta/potrošača u punom zamahu 
epidemije ebole je besmisleno. U takvom slučaju druge sadržajne dimenzije, (poput 
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regulatornih politika) i drugi akteri (poput (nad)nacionalnih institucija) dobivaju 
znatno veću analitičku važnost. U kontekstu egzistencijalne prijetnje – između 
farmaceutikalizacije kao sredstva i ljudske sigurnosti kao cilja – potrebno je 
sagledati posredničku ulogu sekuritizacije kojom je moguće analizirati proces 
identifikacije, definiranja i reakcije na izvjesnu prijetnju sigurnosti.

Rad započinje definiranjem i kratkim opisom farmaceutikalizacije, nakon čega 
slijedi razrada koncepata ljudske sigurnosti i sekuritizacije. Potom slijedi opis 
suodnosa farmaceutikalizacije i sekuritizacije, koji je nužan za identifikaciju dvaju 
tipova sekuritizacije. Rad završava elaboracijom navedenih tipova na primjeru 
HIV/AIDS epidemije u Brazilu i subsaharskoj Africi te epidemije ebole u Zapadnoj 
Africi. 

FARMACEUTIKALIZACIJA

S obzirom da proizlazi iz teorijske tradicije o medikalizaciji, farmaceutikalizaciju 
se povremeno poistovjećuje s konceptom medikalizacije nastalim kasnih 60-ih 
godina 20. stoljeća. Kritički smjer tadašnje misli u medicinskoj sociologija 
odražava situaciju koja više pogoduje svim instancama zdravstvene sfere nego 
krajnjim korisnicima tj. pacijentima. Uslijed nastale asimetrije u moći, pacijente 
se pozicionira kao pasivne, poslušne i zavisne. Primjerice, Szasz kritizira 
psihijatrijsku struku da (normalno) svakodnevno ponašanje transformira u 
psihopatološko stanje – kao poremećaj ili bolest, zbog profesijske i/ili ekonomske 
koristi (2007). Podjednako kritičnim tonom prema medicini pristupaju i autori 
poput Illicha (2010) i Zole (1972). Nakon odmaka od profesijske dominacije te 
postupnim jačanjem farmaceutske industrije,  razvija se druga kritička misao 
usmjerena protiv tzv. korporativne konstrukcije bolesti ili prodavanja bolesti 
(Moynihan, 2007). Jednostavnije rečeno, prvo nastaju lijekovi za koje se potom 
kreiraju bolesti. O oba navedena slučaja medikalizacija predstavlja proces koji 
nužno ne doprinosi zdravstvenoj dobrobiti pojedinca i društva.  Kao koncept, 
medikalizacija postaje klišej kritičke sociološke analize (Rose, 2007) usmjeren 
protiv medicinske profesije ili farmaceutske industrije. Ujednačeniji pristup 
medikalizaciji uvodi Conrad (2005) naglašavajući višestrukost aktera te njihovu 
međusobnu isprepletenost, s posebnim naglaskom na pacijente. Upravo taj 
revidirani koncept medikalizacije otvara put farmaceutikalizaciji kao vrijednosno 
neutralnom konceptu, jer u stvarnosti farmaceutikalizacija može imati i pozitivne 
i negativne posljedice, kao i različit omjer dobitaka i gubitaka za uključene aktere 
(Williams et al, 2008).

Najprecizniju definiciju farmaceutikalizacije nudi Abraham, prema kojoj je 
riječ o „procesu kojim liječnik, pacijent (ili oboje) tretiraju lijekovima ili smatraju 
da je potrebna intervencija lijekovima za razna društvena, bihevioralna ili tjelesna 
stanja“ (2010: 604). Nešto širu definiciju nude Williams i suradnici, prema kojima 
„farmaceutikalizacija označava translaciju ili transformaciju stanja, sposobnosti 
i mogućnosti u prilike za intervenciju farmaceutskim pripravcima“ (2011: 711). 
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Ova definicija razlikuje se od Abrahamove na dva načina. Prvo, podrazumijeva 
farmakoterapiju u širem smislu tj. kada primjena farmaceutskih pripravaka može 
biti van medicinske ekspertize ili u ne-medicinske svrhe. Drugo, definicija 
implicira „točku preokreta“ tj. uspješno farmaceutikaliziranje nekog stanja. Kako 
bi naglasili uvjetovanost kontekstom i procesni karakter, Williams i suradnici 
nadopunjuju definiciju farmaceutikalizacije opisavši je kao „dinamičan, 
kompleksan i heterogen proces koji je dio dugotrajne konstrukcije farmaceutskog 
tržišta pomoću određenih socio-ekonomskih aktivnosti, a uključuje različite aktere 
poput liječnika, pacijenata, potrošača i regulatornih tijela. Te aktivnosti doprinose 
cjelokupnoj dinamici farmaceutikalizacije. Doseg farmaceutikalizacije može 
varirati od slučaja do slučaja jer ovisi o kontekstu i međuigri uključenih aktera“ 
(2011: 721). 

Kao i medikalizacija, farmaceutikalizacija je stupnjevit i dvosmjeran proces. 
Stupnjevit je u smislu da su određene bolesti i stanja u potpunosti 
farmaceutikalizirana (npr. bakterijska oboljenja), a neka samo djelomično budući 
da postoji alternativa farmakoterapiji (npr. liječenje pretilosti). Dvosmjernost 
procesa tj. pojava defarmaceutikalizacije u praksi je vrlo rijetka. Najčešće je riječ 
o zamjeni jedne generacije lijeka drugom, ali rijetko kad o potpunom ukidanju 
– posebice ako ne prethodi demedikalizacija. Ključni akteri su medicinska profesija 
i institucije, farmaceutska profesija i institucije, zdravstveni osiguravatelji, 
regulatorna tijela i agencije, farmaceutska industrija, zakonodavne i izvršne 
institucije, mediji i pacijenti/potrošači (individualno ili udruženo). 

LJUDSKA SIGURNOST I SEKURITIZACIJA

Želimo li objasniti suodnos farmaceutikalizacije i sekuritizacije, od posebnog 
je značaja koncept ljudske sigurnosti jer naglašava važnost sigurnosti samih 
ljudskih bića, a ne raznih makro-instanci poput države, gospodarstva, okoliša i 
sl. Ljudska sigurnost postala je neizostavnim konceptom škole kritičke sigurnosti 
koja kao dio suvremenih sigurnosnih studija propitkuje donedavno prevladavajuće 
državno-centrične koncepte sigurnosti. Navedeni koncept prvi je put predstavljen 
1994. godine u izvješću Programa Ujedinjenih naroda za razvoj2, a označava 
sigurnost od poremećaja kao što su glad, represija i bolest te zaštitu od iznenadnih 
i štetnih poremećaja svakodnevnice (UNDP, 1994: 23). Ovakvo proširenje 
definicije sigurnosti, s ljudima kao referentnim objektom, nužno je za uočavanje, 
razumijevanje i upravljanje prijetnjama u svijetu u kojem, primjerice, kronične, 
kardiovaskularne i infektivne bolesti odnose više ljudskih života od međudržavnih 
ratova (Hampson, 2008). Unutar akademske zajednice sigurnosnih studija postoje 
određene razlike u poimanju koncepta ljudske sigurnosti. Kerr (2010) navodi školu 
užeg pristupa, koja se fokusira na prijetnje od strane države ili drugih politički 
organiziranih subjekata te školu šireg pristupa, koja prepoznaje i naglašava moguće 

2 Eng. United Nations Development Programme (UNDP). 
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prijetnje iz svih područja navedenih u izvješću UNDP-a3. Floydova (2007: 40) 
ističe i treći pristup koji je svojstven antropologijskim analizama sigurnosti. Ne 
mareći toliko za sadržajni obujam prijetnji ljudskoj sigurnosti, njime se promatra 
definiranje sigurnosti u različitim društvenim i kulturnim kontekstima kroz 
simboličke procese te kako na dane (ne)sigurnosti odgovaraju institucije. 

Od posebnog je značaja širi pristup ljudske sigurnosti jer obuhvaća zdravstvenu 
sigurnost. Povijesno gledano, zdravlje ulazi u područje interesa sigurnosti nakon 
Hladnog rata, kada je postalo evidentno da su pojedinci više izloženi riziku od 
epidemija infektivnih bolesti nego od etničkih ili međudržavnih sukoba, ekoloških 
katastrofa i terorizma. Prema McInnesu (2008), najvažnije teme unutar zdravstvene 
sigurnosti su širenje infektivnih bolesti (SARS, H1N1, itd.), HIV/AIDS pandemija 
i bioterorizam. Isti autor zastupa stav da je globalizacija ključni uzrok i amplifikator 
rizika za navedene zdravstvene ugrožavatelje, a moguće posljedice variraju od 
ekonomskog opterećenja do opće nestabilnosti u funkcioniranju države.

Za razvoj i popularizaciju koncepata sekuritizacije i desekuritizacije zaslužni 
su autori tzv. Kopenhaške škole4. Oni proširuju koncept sigurnosti podalje od 
državnocentričnog poimanja sigurnosti koja je pritom najčešće povezana s 
određenom egzistencijalnom prijetnjom. U procesu sekuritizacije razlikujemo 
provoditelja sigurnosti i referentni objekt, a proces odvija se u dvije faze. U prvoj 
se identificira određeni ugrožavatelj referentnog objekta. Druga i ključna faza je 
kada provoditelj sekuritizacije pokušava uvjeriti relevantnu publiku (javnost, 
političare, vojsku itd.) da je referentnom objektu ugrožena sigurnost (Emmers, 
2010). Time određeno pitanje prelazi iz politiziranog u sekuritizirano poimanje, 
a potonjim se otvara mogućnost legitimne primjene izvanrednih mjera. Primjena 
izvanrednih mjera predstavlja ključnu razliku od puke politizacije određenog 
ugrožavatelja sigurnosti5. Desekuritizacija predstavlja proces kojim se 
sekuritizirana pitanja vraćaju na politiziranu razinu. Ključan dio modela 
sekuritizacije je „govorni čin“6 (Emmers, 2010: 137) koji direktno povezuje 
provoditelja sekuritizacije i referentni objekt. Osim što cijeli postupak sadrži 
diskurzivne dimenzije (govorni čin i razumijevanje), sadrži i nediskurzivne 
dimenzije (implementaciju politike ili stvarna intervencija). Diskurzivna dimenzija 
je od posebne važnosti jer Kopenhaška škola sigurnost smatra društveno 
konstruiranim konceptom tj. egzistencijalna prijetnja poprima značenje kroz 
intersubjektivne procese. Navedeni procesi su nerazdvojivi od danog kulturnog, 
društvenog i povijesnog konteksta te reproduciraju se paralelno uz narativ 

3 Područja ugrožavanja ljudske sigurnosti su: političko, ekonomsko, prehrambeno, ekološko, zdravstveno 
i sigurnost zajednice.

4 Barry Buzan, Ole Weaver i Jaap de Wilde. 
5 S obzirom da je se promatra kao praktičnu reakciju na krajnje negativno stanje, sekuritizaciju se često 

naziva politikom panike (eng. panic politics). 
6 Termin dolazi iz teorije jezika Johna Searlea i Johna Austina, a označava oblik iskaza koji podrazumijeva 

određenu akciju govornika ili primatelja iskaza, a ne samo opis stvarnosti kroz preferencije, mišljenje, 
komentare i sl. (McDonald, 2008). Govorni činovi uključuju asertive (tvrdnje), deklarative (obznane), 
direktive (naputke/naredbe), komisive (obveze) i ekspresive (izražaje). 
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dominantne političke struje i/ili civilnog društva. Zbog toga McDonald (2008) 
navodi da imenovani ugrožavatelj može varirati, a da logika procesa sekuritizacije 
ostaje netaknuta. Takav konstruktivistički temelj predstavlja zajedničku 
karakteristiku procesa farmaceutikalizacije i sekuritizacije.

Prema autorima Kopenhaške škole referentni objekti mogu biti država (vojna 
sigurnost), državna suverenost ili ideologija (politička sigurnost), nacionalna 
gospodarstva (ekonomska sigurnost), kolektivni identiteti (društvena sigurnosti) 
i vrste ili staništa (ekološka sigurnost) (Emmers, 2010: 134). Međutim, mogu li 
pojedinci biti referentni objekti sekuritizacije, tj. postoji li konceptualna 
komplementarnost između sekuritizacije i ljudske (zdravstvene) sigurnosti? 
Potvrđujući potonje, Floydova (2007) zastupa stav da sekuritizacija kao analitički 
koncept doprinosi razumijevanju kako određeni fenomeni postaju pitanja sigurnosti 
i što je uopće potaknulo takvo resignificiranje. Čak i ako su pojedinci referentni 
objekt ili provoditelji (ili barem inicijatori) sekuritizacije, spomenuta diskurzivna 
dimenzija procesa ostaje identična. Nadalje, vrijednost koncepta ljudske sigurnosti 
je normativna. Ljudska sigurnost može biti polazište za iniciranje sekuritizacije 
ili željeni cilj koji se tim procesom želi postići. Štoviše, i onima koji su primarno 
obilježeni kao referentni objekt omogućuje preuzimanje uloge provoditelja 
sekuritizacije. Kao najčešći provoditelji sekuritizacije, institucijene posjeduju 
monopol nad identifikacijom (egzistencijalnih) prijetnji, ali konačna 
operacionalizacija ipak zahtijeva aktere koji posjeduju određene resurse (ugled, 
moć, bogatstvo itd.). Na planu zdravstvene sigurnosti takve resurse posjeduju 
medicinska profesija, državne institucije i farmaceutske kompanije. 

FARMACEUTIKALIZACIJA I SEKURITIZACIJA

Zajednička karakteristika obaju procesa je „govorni čin“ kojim se omogućava 
i legitimira intervencija, primjerice, farmaceutskim pripravcima. Kao i 
farmaceutikalizacija, sekuritizacija je heterogen, nelinearan, stupnjevit i elastičan 
proces u kojem sudjeluje više aktera. Prema Leboeuf i Broughton (2008) to je 
posljedica uvijek prisutne kompleksnosti nastale zbog razlika u resursima 
provoditelja sekuritizacije te njihovih fluktuirajućih prioriteta i interesa. Osim što 
opisivanje zdravstvenih stanja u terminima rizika vrlo često biva dovoljnim 
kriterijem za aktivaciju obaju procesa, sekuritizacija posjeduje određenu 
specifičnost koja proizlazi iz mjerljivosti rizika. Drugim riječima, prijetnja zdravlju 
(ugrožavatelj sigurnosti) promatra se kao stupnjevita, a ne apsolutna komponenta 
procesa. Korištenje izvanrednih mjera ovisi upravo o toj procjeni rizika. 

Kako procesi sekuritizacije i farmaceutikalizacije većinom polaze od 
konstruktivističkih i postpozitivističkih temelja, problematično je ako se tijekom 
konstrukcije i reprodukcije tih procesa zanemaruju socijalni čimbenici bolesti 
(siromaštvo, nepismenost, nejednakost u pristupu lijekovima itd. Najveću sklonost 
zanemarivanja socijalnih čimbenika bolesti iskazuju političke institucije odgovorne 
za zdravlje građana, i to iz jednostavnog razloga: lakše je prihvatiti kliničku 
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definiciju i biološku etiologiju bolesti nego riješiti društvene i ekonomske uzroke, 
posebice kada su u istoj mjeri odgovorni za određenu patologiju. Tome doprinosi 
i općedruštveno rastuća i kulturološki utemeljena percepcija zdravlja kao 
individualne odgovornosti. Individualizacija društvenih problema, biološki 
redukcionizam i promjenjivost granica između normalnog i patološkog postavljaju 
rizik kao osnovnu opisnu jedinicu bolesti (Maturo, 2012). Čak i kada su socio-
ekonomski uvjeti života optimalni, opisivanje bolesti u terminima rizika ne 
posustaje jer značajan doprinos takvom zdravstvenom diskursu pridaje 
farmaceutska industrija koja vješto koristi sveprisutnost rizika u marketinške 
svrhe. Ako je rizik od bolesti sveprisutan, tada željeno stanje ne može biti potpuna 
zdravost, nego stanje minimalnog rizika. Analizirajući suvremeni zdravstveni 
diskurs kroz upotrebu termina „sigurnost“ i „ranjivost“, do sličnog zaključka 
dolazi i Brown (2011). Teži se zdravstvenoj sigurnosti pojedinaca, koja je sve više 
i više postaje osobna odgovornost, ali joj zdravstvene i političke institucije određuju 
parametre i omogućuju sredstva realizacije. U postizanju zdravstvene sigurnosti, 
potrebno je imenovati ugrožavatelja sigurnosti, opisati ga u terminima rizika te 
odrediti sredstva prevencije ili liječenja. Drugim riječima, potrebno je sekuritizirati 
određenu bolest ili stanje. Kada su sredstva prevencije ili liječenja farmaceutski 
pripravci, proces farmaceutikalizacije postaje načinom postizanja zdravstvene 
sigurnosti. Zapravo, kada se bolest promatra kroz probabilističke procijene rizika, 
nakon sekuritizacije nastupa farmaceutikalizacija osobnog zdravlja.7 

Takav oblik farmaceutikalizacije dio je šireg procesa koji Elbe (2010a) naziva 
medikalizacijom nesigurnosti. Ona uključuje tri značajne promjene u sigurnosnom 
diskursu i praksama. Prvo, diskursom zdravstvene sigurnosti suptilno se povećava 
broj ugrožavatelja  sigurnosti – u ovom slučaju bolesti. Drugo, ugled i uloga 
medicinske profesije se nanovo povećava i usložnjava na globalnoj sociopolitičkoj 
sferi na način da je sve veći broj zdravstvenih profesionalaca uključen u kreiranje 
i donošenje sigurnosnih politika. Treće, mijenjaju se sredstva postizanja sigurnosti. 
Umjesto akumulacije i organizacije vojnih sredstava, sigurnosne politike uključuje 
akumulaciju i organizaciju tzv. medicinskih protumjera8. Elbe i Voelkner (2014) 
također navode četiri područja u kojima se nesigurnost redefinira kao medicinsko-
farmaceutski problem: pandemije kao prijetnje nacionalnoj sigurnosti, korištenje 
mikroorganizama kao oružje, prijetnje ljudskoj sigurnosti u zemljama u razvoju 
te bolesti „životnog stila“ u razvijenim zemljama (pušenje, alkohol, pretilost, itd.).

Razlike u obliku i dosegu farmaceutikalizacije dobrim dijelom ovise o svrsi 
sekuritizacije. Kao što i medikalizacija u okviru korporativne konstrukcije bolesti 
nužno ne doprinosi zdravstvenoj dobrobiti pojedinaca i društva, sekuritizacija 

7 Naravno, farmaceutikalizacija je moguća za daleko veći broj (ne)zdravstvenih stanja kod kojih nije prisutno 
egzistencijalno ugrožavanje referentnog objekta. Kao što farmaceutikalizacija može biti prisutna bez 
medikalizacije, također može biti prisutna i bez sekuritizacije.

8 Medicinske protumjere (Hoyt, 2014) su instrumenti za postizanje zdravstvene sigurnosti ili uklanjanje 
zdravstvene nesigurnosti, a uključuju različite strategije, intervencije, izvanredne mjere, farmaceutske 
pripravke, itd. Medicinske protumjere provode i nacionalni i nadnacionalni akteri koji istovremeno ne 
moraju biti sigurnosne organizacije. 
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također može prouzročiti štetne posljedice imenovanjem (dvojbenog) ugrožavatelja 
sigurnosti te, u konačnici, upotrebom izvanrednih mjera. Primjerice, tijekom 
epidemije svinjske gripe 2009. godine, Svjetska zdravstvena organizacija je 
uvrstila lijek Tamiflu na popis neophodnih lijekova za liječenje i suzbijanje svinjske 
gripe. Potom su pojedine vlade (u najvećoj mjeri britanska i australska) 
sekuritizirale svinjsku gripu te uvele izvanredne mjere poput stvaranja velikih 
zaliha Tamiflua i službene preporuke za korištenje tog lijeka. Unatoč određenoj 
razini otpora od strane dijela medicinske profesije i civilnog sektora, izvanredne 
mjere su bile implementirane tj. svinjska gripa je uspješno farmaceutikalizirana. 
Osnova spomenutog otpora bila je upitna učinkovitost i sigurnost lijeka. Pet godina 
kasnije Cochrane Collaboration objavljuje sustavni pregled kliničkih studija 
Tamiflua i njemu sličnih lijekova sa zaključkom da su prethodne sumnje u 
učinkovitost i sigurnost bile opravdane (Jefferson et al, 2014). Drugim riječima, 
sekuritizacija i farmaceutikalizacija svinjske gripe su prouzročile velike troškove 
za pojedine vlade, ali i komplikacije zbog nuspojava korištenog lijeka. Imajući u 
vidu cijelo društvo kao referentni objekt, provoditelji su mnoge pojedince 
neminovno izložili zdravstvenom riziku. Ako je pak pojedinac referentni oblik, 
važno je razlikovati sekuritizaciju primarno zbog ljudske sigurnosti te 
sekuritizaciju zbog (nad)nacionalne sigurnosti.

SEKURITIZACIJA REFERENTNOG OBJEKTA (POJEDINCA) 
ZBOG LJUDSKE SIGURNOSTI

Eklatantan primjer djelovanja farmaceutikalizacije i sekuritizacije je 
zdravstvena politika AIDS-a u Brazilu. João Biehl (2007) u svojem radu 
Pharmaceuticalization: AIDS Treatment and Global Health Politics objašnjava 
kako je Brazil 1996. godine postao prva zemlja u razvoju s konkretnom politikom 
univerzalne dostupnosti antiretroviralne (ARV) terapije, dok su u isto vrijeme 
međunarodne institucije tek razvijale operativni plan o liječenju oboljelih, jer je 
dotadašnja politika uključivala samo prevenciju. Uspjeh leži u neočekivanom i 
efikasnom partnerstvu između pacijenata/aktivista, nevladinih udruga, vlade i 
farmaceutskih kompanija. Kao rezultat, deset godina kasnije preko 200.000 
građana prima ARV terapiju (uglavnom novije generacije) koju u potpunosti 
pokriva nacionalni sustav zdravstvenog osiguranja9. Cijeli proces započeo je 
umrežavanjem velikog broja udruga pacijenata i slabo organiziranih utočišta za 
oboljele među siromašnijim stanovništvom nevladinih udruga, što je u konačnici 
potaknulo političku inicijativu za sustavnim promjenama u zdravstvenoj politici. 
Sljedeći korak bilo je vladino imenovanje ARV terapije osnovnim ljudskim pravom 
i uspjeh u značajnom snižavanju cijena lijekova. Farmaceutska industrija i 
regulatorna tijela pristali su na određene promijene u patentnom sustavu koje su 
pojednostavnile proizvodnju ARV lijekova u brazilskim javnim i privatnim 

9 Prema procijeni iz 2001. godine, u Brazilu živi oko 610.000 zaraženih i oboljelih, što čini 57% HIV/AIDS 
slučajeva u Latinskoj Americi (Biehl, 2007). 



488 Goran Koletić

biotehnološkim kompanijama. Nakon inicijalnog uspjeha, daljnje napredovanje u 
dostupnosti ARV terapije bilo je vođeno „tržišnima silama“ unutar i izvan granica 
Brazila. Drugim riječima, proces farmaceutikalizacije započeo je mobilizacijom 
civilnog društva i institucionalizacijom etičkog principa o univerzalnoj 
zdravstvenoj skrbi, nakon čega značajnu ulogu preuzimaju farmaceutske 
kompanije, radeći pritom u skladu s načelom tzv. korporativno-društvene 
odgovornosti10, koje je u ovom slučaju postalo provedivo u praksi zbog postajanja 
adekvatnih državnih struktura i izvjesne funkcionalnosti brazilske vlade. Može 
se reći da je liječenje AIDS-a u Brazilu u velikoj mjeri farmaceutikalizirano, a 
rezultat je 70% manji AIDS-om prouzročen mortalitet u odnosu na mjerenja iz 
sredine 90-ih godina prošlog stoljeća (Biehl, 2007: 1088). Primjer 
farmaceutikalizacije AIDS-a u Brazilu ujedno je i primjer sekuritizacije s ljudskom 
sigurnošću kao željenim ciljem. Evidentno je da pojedinci predstavljaju referentni 
objekt, međutim ovdje je također prisutna situacija u kojoj referentni objekt u 
inicijalnom trenutku preuzima ulogu provoditelja sekuritizacije. Zbog dotad 
neadekvatne zdravstvene politike, ali i lošeg socio-ekonomskog statusa, velikoj 
većini zaraženih (i oboljelih) su nedostupnost i/ili cijena lijekova predstavljali 
egzistencijalnu prijetnju. Cijeli proces bio je primarno usmjeren na ljudsku 
sigurnost umjesto na nacionalnu sigurnost. 

SEKURITIZACIJA REFERENTNOG OBJEKTA (POJEDINCA) ZBOG 
(NAD)NACIONALNE SIGURNOSTI

Ako su sigurnosne politike usmjere na nacionalnu sigurnost, dolazi do značajno 
veće aktivacije (nad)nacionalnih institucija u svrhu razvoja i korištenja medicinskih 
protumjera. U proces upravljanja (potencijalnom) zdravstvenom prijetnjom 
podjednako se uključuju razne sigurnosne organizacije11 i zdravstvene 
organizacije12. Određene države imaju već gotove sigurnosne protokole i akcijske 
planove u slučaju zdravstvenih prijetnji13. Shodno tome, Elbe (2014) navodi sve 
značajniju ulogu države u farmaceutikalizaciji društva koja se očituje kroz pet 
intervencija: relociranje javnih sredstava za poticanje razvoja novih lijekova, 
pravna zaštita farmaceutskih kompanija u slučaju ozljeda i naknade štete, posebni 
načini regulatornih odobrenja lijekova, upotreba neodobrenih lijekova u slučaju 
hitnosti te razvoj zaliha lijekova i logistike za njihovu primjenu. 

10 Načelo koje podrazumijeva benevolentno djelovanje korporacija i uvažavanje principa koji se tiču zaštite 
okoliša, bioetike, dobrotvornih donacija, pomoći lokalnim zajednicama, rodne ravnopravnosti u 
zapošljavanju, investiranja u zemlje u razvoji itd. (Freeman, 2006). 

11 GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), GHSI (Global Health Security Initiative), EHSC 
(European Health Security Commitee), ECDC (European Centre for Disease Control and Prevention), 
GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network) itd.

12 WHO (World Health Organization), MSF (Medecins Sans Frontieres), GFATM (The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria), BARDA (Biomedical Advanced R&D Authority), Gates Foundation, 
itd.

13 PREP act (Public Readiness and Emergency Preparedness Act), PHEMCE (Public Health Emergency 
Medical Countermeasure Enterprise), NPS (National Pharmaceutical Stockpile), Project Bioshield itd.
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Razmjeri negativnog utjecaja epidemija na nacionalnu sigurnost najvidljiviji 
su u slučaju HIV/AIDS pandemije u subsaharskoj Africi. Elbe (2010b) navodi kako 
HIV/AIDS pandemija ima značajne implikacije na vojnu sigurnost. Stope 
zaraženosti unutar vojnih populacija u pojedinim državama14 su više nego kod 
civilnog stanovništva. Direktna posljedica toga je neučinkovitost oružanih snaga 
zbog nemogućnosti obavljanja uobičajenih dužnosti, stalne potrebe za regrutacijom 
i obukom novih vojnika te gubitka iskusnog i časničkog kadra. Podjednako 
negativan utjecaj HIV/AIDS pandemije zahvaća politički, ekonomski i civilni 
sektor tih zemalja. Uslijed takvih razmjera pandemije, neminovan je angažman 
međunarodne zajednice u suzbijaju (i lokaliziranju) pandemije ali neminovna je 
i povećana aktivnost farmaceutskih kompanija. Analizirajući kliničke studije u 
periodu od 2006. do 2011. godine, Fisher i suradnici (2014) navode 59 novih 
molekularnih entiteta koji se nalaze u različitim fazama kliničkog ispitivanja. 
Navedeni molekularni entiteti potencijalni su lijekovi i cjepiva za HIV/AIDS, ali 
oni čine samo 2,4% od svih entiteta u istraživanju i razvoju u tom periodu, među 
kojima predvode lijekovi za rak, dijabetes i bol. Neovisno o motivima, farmaceutska 
industrija ipak aktivno radi na razvoju novih lijekova za HIV/AIDS. Za konkretno 
rješavanje problema HIV/AIDS pandemije potrebna je i cjenovna i logistička 
dostupnost trenutnih i budućih lijekova, kao i usklađena strategija međunarodne 
zajednice glede prevencije. Ako i prihvatimo činjenicu da je HIV/AIDS pandemija 
u subsaharskoj Africi u izvjesnoj mjeri sekuritizirana, ona je daleko od razine 
farmaceutikalizacije poput one u Brazilu. 

U usporedbi s HIV/AIDS pandemijom, recentni slučaj epidemije ebole u 
Zapadnoj Africi primjer je još slabijeg stupnja sekuritizacije i farmaceutikalizacije, 
a pritom govorimo o bolesti koja je također značajna prijetnja nacionalnoj 
sigurnosti. 

Tri godine nakon pojave SARS-a u Kini, Svjetska zdravstvena organizacija 
sastavlja IRH15 protokol koji propisuje obaveze same organizacije i svih članica, 
a odnosi se na nadzor, sustave ranog upozoravanja, hitne akcije, tehničku 
kooperaciju i logistiku (Ross et al, 2014). Nakon H1N1 pandemije, 2009. godine 
Svjetska zdravstvena organizacije evaluira IHR protokol te zaključuje da je 
međunarodna zajednica i dalje nespremna za suočavanje s pandemijama većeg 
razmjera. Svojevrsna nespremnost uočena je u i slučaju pandemije ebole 2014. 
godine – posebice na farmaceutikalizacijskom planu. Prema posljednjoj procjeni 
Svjetske zdravstvene organizacije, ebola je sveukupno odnijela 7000 života (WHO, 
2014) – najviše u Liberiji, Gvineji i Sierri Leone. Susjedne zemlje nisu 
pravovremeno reagirale i stoga su se slučajevi ebole pojavili u Gabonu, Senegalu, 
Kongu i Kamerunu, ali i u Španjolskoj te SAD-u. Drugim riječima, detekcija i 
kontrola putnika u zrakoplovnom prometu nije efikasno spriječila širenje zaraženih 
putnika. Nadalje, Chan (2014) navodi da međunarodna zajednice ne pridaje 
dovoljno pažnje problemu siromaštva i neučinkovitosti lokalnih zdravstvenih 

14 Primjrice, Angola, Kongo, Obala Bjelokosti, Bocvana, Lesoto, Malavi, Zambija. 
15 Eng. International Health Regulation
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sustava. Primjerice, u Sierri Leone imamo jednog liječnika na 45,000 ljudi, a u 
Liberija na 70,000 ljudi. Primijećeno je i nedovoljno učinkovito upravljanje 
kriznom situacijom na međunarodnoj razini. Gostin i Friedman (2014) upozoravaju 
na nesuglasice oko raspodjele dužnosti i financiranja između Svjetske zdravstvene 
organizacije, Ujedinjenih naroda te ostalih zdravstvenih i sigurnosnih organizacija. 
Posljedice takve suboptimalne koordinacije su kašnjenja u sufinanciranju 
zdravstvenih sustava pogođenih zemalja, dvojbena uloga i doseg uplitanja vojnih 
snaga, kašnjenje humanitarne intervencije, etički neuravnotežena alokacija lijekova 
i medicinske opreme te nedovoljno poticanje i spremnost farmaceutskih 
proizvodnih pogona. Posebno je problematična slaba koordinacija u dostavi i 
alokacija osnovnih lijekova za liječenje simptoma ebole poput analgetika i 
protuupalnih lijekova. I naposljetku, inovativni segment farmaceutske industrije 
trenutno raspolaže s četiri lijeka i dva cjepiva protiv ebole, ali svi navedeni 
pripravci još su uvijek u ranim fazama kliničkih studija (Mullard, 2014). Ukoliko 
i uđu u širu primjenu putem ubrzanih procedura odobrenja, proizvodni kapaciteti 
su ekstremno ograničeni jer ipak govorimo o eksperimentalnim lijekovima16 koje 
razvijaju ugovorne biotehnološke kompanije ili neovisni državni instituti.

Slučaj ebole u Zapadnoj Africi primjer je sekuritizacije s pojedincima kao 
referentnim objektom kojoj je krajnja svrha očuvanje nacionalne sigurnosti. Od 
primijenjenih izvanrednih mjera izostala je značajnija razina farmaceutikalizacije, 
koja zapravo predstavlja ključnu mjeru. Bez obzira na potencijalno izbijanje 
epidemije u zemljama razvijenog Zapada, ebola zajedno s malarijom i tuberkulozom 
gotovo sigurno ostaje u kategoriji slabo farmaceutikaliziranih bolesti Trećeg 
svijeta.

ZAKLJUČAK

Farmaceutikalizacija je nužno potrebna velikoj većini zemalja Trećeg svijeta 
u kojima zarazne bolesti predstavljaju ozbiljne ugrožavatelje sigurnosti na više 
razina (od ljudske, preko ekonomske, pa do nacionalne). Aktualne epidemije bolesti 
za koje postoje učinkovite terapije (malarija ili tuberkuloza), relativno učinkovite 
terapije (HIV/AIDS) ili potencijalno učinkovite terapije (ebola) su sekuritizirane, 
ali samo na službenoj razini jer značajan broj uključenih međunarodnih 
sigurnosnih i zdravstvenih organizacija ne garantira uklanjanje egzistencijalne 
prijetnje. Štoviše, u slučaju ebole policentričnost odgovornosti i zaduženja dodatno 
je usporila pravovremenu lokalizaciju epidemije. Nužna, temeljita i učinkovita 
farmaceutikalizacija, poput one u Brazilu glede HIV/AIDS-a, u ovom trenutku se 
doima nedostižnom. Prije svega, nedostaje joj istraživačko-razvojna inicijativa na 
planu farmaceutskih pripravaka, a omjer odgovornosti i preuzimanja inicijative 
između (nad)nacionalnih institucija i farmaceutske industrije ostaje strogo 

16 Potencijalni lijekovi za ebolu: ZMapp (Map Biopharmaceutical), TKM-Ebola (Tekmira) te dva, trenutno 
naimenovana, lijeka Biocryst-a i Medivector-a. Potencijalna cjepiva za ebolu: VSV-EBOV (NewLink 
Genetics) i trenutno neimenovano cjepivo GlaxoSmithKline-a (Mullard, 2014).
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podijeljen – prostorno, tržišno i epidemiološki. Zbog toga nastaje evidentna razlika 
između farmaceutikalizacije referentnog objekta kada je primarna svrha postizanje 
(nad)nacionalne sigurnosti ili postizanje ljudske sigurnosti.
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MOSKVA I PETROGRAD IZMEĐU STVARNOSTI I FIKCIJE: 
PROSTOR GRADA POD ZNAKOM LAVIRINTA2

Aim of this paper is to show distinctive poetics of space mainly of Moscow and Saint 
Petersburg, but also of other European cities (Warsaw, Gdansk, Torun etc.) Our aim is to 
discover cultural narratives in urban spaces which allow poetical re-reading of real cities. We 
will focus on urban spaces laden with various cultural heritage, and try to use them as an 
example of how mixture of reality, fiction and history can form specific  view of such places. 
Following the model of Labyrinth, ancient archetype which arguably corresponds with the 
model of (post)modern city, we will try to mark some mechanisms of modern myth-making 
which enable this overlapping of real and fictional space of the cities.

Keywords: city, labyrinth,  poetics of space, Moscow, Saint Petersburg, urban culture

UVOD

U ovom radu pokušaćemo da otkrijemo svojevrsnu poetiku prostora Moskve 
i Sankt Petersburga (ali i drugih evropskih gradova), koja stvarna urbana mesta 
prepliće sa fiktivnim prostorima književnosti, mita i filma. Ideja je čitanje grada 
kroz arhetipsku sliku lavirinta, koja se može ponekad pronaći u svakodnevnim 
prostorima grada. To podrazumeva pronalaženje različitih alternativnih prostora 
grada, stvarnih ili virtulenih.3

Čitanje arhitekture grada kroz znak lavirinta podrazumeva različite koncepte 
– od romansiranog pronalaženja prostora apsolutne avanture kroz potragu za 
tajnim mestima, preko tumačenja mehanizama mistifikacije i umnožavanja grada 
kroz njegove različite odraze, pa sve do čitanja sovjetske arhitekture kao sumorne 
igre ogledala. U ovom smislu shvatićemo ogledala i njihovu mogućnost da 
fabrikuju beskrajne odraze istog prostora još jednom varijacijom motiva lavirinta.

U Rečniku simbola lavirint se tumači kao „[...] splet puteva od kojih neki nemaju 
izlaza; to su slepi putevi među kojima treba otkriti put što vodi do središta [...] 
suština lavirinta je u što manjem prostoru opisati što zamršeniji splet puteva i tako 
zadržati putnika koji želi da stigne u središte“ (Gerbran i Ševalije, 2004: 483). On 

1 starbuck.277@gmail.com
2 Ovaj rad  je rađen u okviru doktorskih studija Jezika i knjižvnosti na Filozofskom fakultetu u Novom 

Sadu, na predmetu  Sociologija grada, pod  mentorstvom prof. dr Ljubinka Pušića.
3 Pod virtuelnim ovde smatramo bilo koju vrstu simulakruma stvarnosti.
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je svakako povezan i sa temom inicijacije. Izabrani ulazi u prostor povišene sile, 
pokušavajući da pronađe put do centra smisla. „Što je putovanje teže, što su brojnije 
i napornije prepreke, to je veći preobražaj koji doživljava adept stičući tim 
inicijacijskim putovanjem novo ja. Preobražaj do koga dolazi u središtu lavirinta, 
i koji će se potvrditi na svetlu kada završi putovanje, na kraju tog prelaza iz tame 
u svetlo, označava pobedu duhovnog nad materijalnim, večnog nad prolaznim, 
razuma nad instinktom, znanja nad slepom silom“ (Gerbran i Ševalije: 485). 

Ovu arhetipsku situaciju svakako najplastičnije ilustruje grčki mit o Tezeju i 
Minotauru. Ipak, mi se nećemo u ovom radu toliko koncentrisati na pitanje 
inicijacije i potrage za krajem puta, koliko na aspekte (urbanih) lutanja stazama, 
koje se beskrajno produžavaju, i privida prostora koji se neprekidno otvaraju, 
omogućavajući stalno kretanje, ali i večno odlaganje cilja u novim čitanjima grada. 

Polazeći od posmodernističkog pristupa tumačenja kulturne stvarnosti, koje 
odbija da prihvati bilo kakvu dominantnu, definitivnu smisaonu nadstrukturu, ili 
apsolutni značenjski centar koji ne može biti doveden u pitanje (Hačion, 1996), 
prići ćemo razumevanju gradova kao policentričnih kulturnih polja u kojima su 
moguća mnogostruka čitanja jednog te istog prostora. 

Obratićemo pažnju i na neke fantastično-ezoterične elemente koji su u širem 
čitanju opet povezani s temom lavirinta. Oni menjaju kulturni prostor grada i 
obično su vezani za lokalnu urbanu mitologiju, ili za umetnička dela koja se bave 
datim prostorom. Ideja je da upravo ovi kulturološki, ‘mitotvorski’ elementi daju 
konačan oblik gradu. 

Pušić primećuje da „Ako grad ne postoji sam za sebe, već je suštinski povezan 
s društvom, tada se umeće ‘čitanja’, u stvari, svodi na to da se u  njegovom 
materijalnom obliku, društvenim obrascima [...] uoče one kulturne vrednosti 
kojima pripadaju. Tek u tom slučaju Rim nam neće ličiti na Petrograd, Barselona 
na Budimpeštu ili Njujork na Minhen“ (Pušić, 1995: 12).

U ovom radu koncentrisaćemo se samo na ograničen broj primera kroz koje 
će se razmatrati neki kulturološki aspekti grada, sa više primera iz književnosti 
i umetnosti, ali i istorije, koja će biti biti tumačena kao deo naratološke prošlosti 
grada, na sličan način na koji je to i fikcija. U većem delu rada grad će biti 
posmatran i tumačen kao tekst, sa težnjom da se ipak ne relativizuje sasvim 
njegova konkretna istorijska prošlost. Odnosno, kao što Linda Hačion primećuje 
povodom stare debate o razumevanju istorije kroz prizmu posmoderne kritike: 
„Tvrđenjem da istorija ne postoji osim kao tekst, ne poriče se priglupo i ’radosno’ 
da prošlost postoji, već samo da nam je pristup njoj u potpunosti uslovljen 
tekstualnošću“ (Hačion, 1996: 37).   

Shvaticemo grad kao materijalni znak, gusto ispisano pismo iz kog je moguće 
čitati najrazličitija značenja. Međutim, ovde nas pretežno interesuje u kojoj meri 
fikcija i kolektivno nesvesno4 mogu uticati na kulturnu geografiju jednog grada. 
Primeri će pretežno biti vezani za Petrograd i Moskvu, kao dva različita centra 
jedne određene kulture (ruske).

4 Ovde se taj termin shvata onako kako ga je opisao Jung.
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IZMEĐU ODSUTNIH ODRAZA

Najviša pravoslavna crkva na svetu5, katedrala Hrista Spasitelja u Moskvi, na 
platou nad rekom Moskvom, sagrađena u pseudoruskom stilu, prema projektu 
Konstantina Tona iz prve polovine 19. veka, dominira celom panoramom tog dela 
grada. Arhitektura crkve je inspirisana linijama možda najpoznatijeg hrama 
istočnog hrišćanstva, Aje Sofiije u Istambulu.  

Kao što prvobitni projekat iz 1839. priziva odsutnu crkvu Aja Sofije i povezuje 
rusko pravoslavlje sa njegovim istočnicima u nekadašnjem Konstantinopolisu, 
tako bi i crkva Hrista Spasa trebalo danas da bude direktan spoj sa starom, carskom 
Moskvom, onom koja je postojala kada je hram još bio nov. Međutim, arheologija 
gradskog sećanja uopšte nije tako jednostavna u Moskvi, niti je crkva Hrista Spasa 
samo jedna. Plato nad rekom Moskvom jedno je od mesta u ruskom glavnom 
gradu gde se ukrštaju i prepliću različiti prostori grada, razređujući i samu 
konačnost i materijalnost današnjeg hrama.

Pošto se Napoleon povukao iz Moskve 1812, car Aleksandar I naručio je 
projekat za grandioznu crkvu koja bi bila sagrađena u čast te pobede. Već sasvim 
završen, prvobitni projekat Aleksandra Vitberga, u neoklasicističkom stilu i pun 
masonske simbolike, odbacio je Nikolaj I, koji 1825. godine nasledio svog brata 
na prestolu. Umesto njega, za arhitektu je izabran Konstantin Ton, a gradilište je 
pomereno sa Vrapčijih gora na mesto nad rekom, blisko Kremlju, na kom se već 
nalazio mali Aleksejevski manastir iz 17. veka. Pošto je manastir sravnjen sa 
zemljom, počela je gradnja kolosalnog hrama koji je završen 1883, posle četrdeset 
četiri godine gradnje. 

Kako primećuje Svetlana Bojm, „trebalo je samo četrdeset osam godina da se 
sledeći čin urbane drame odigra na tom zloglasnom mestu nad Kremljom. Za 
vreme žestoke antireligijske kampanje dvadesetih i tridesetih godina, hram je 
nazivan ‘otrovnom gljivom’ starog režima, ‘ideološkom tvrđavom propagande 
patriotizma, militarizma i šovinizma’ [...] Revolucionarna ekologija zahtevala je 
hirurško odstranjivanje. Štaviše, istaknuto urbano mesto privuklo je Staljinovu 
pažnju kao što je to nekad bilo i sa carem (2005: 172). 

Još jedan od bezobzirnih izgovora da se hram sruši bilo je i objašnjenje da se 
zlato sa kupola može odlično iskoristiti za dalju industrijalizaciju države. Hram 
je detoniran i raznet u vazduh 5. decembra 1931. Na istom mestu trebalo je da 
bude sagrađena još grandioznija Palata sovjeta, još jedan nikad ostvareni projekat 
komunističke „papirne arhitekture’’, koji je, doduše, itekako zaživeo u urbanim 
legendama. Ova neoklasicistička palata koja nikad nije sagrađena, sa svojih 416 
metara, trebalo je da bude najviša zgrada na svetu. Zamišljeno je da će se na 
njenom vrhu nalaziti statua Lenjina teška šest hiljada tona, koja će ispruženom 
rukom pokazivati čovečanstvu pravi put. Međutim, gradnja započeta 1937, 
prekinuta je Nemačkim napadom na Rusiju 1941. Čelični okviri zgrade ubrzo su 

5 Hram Hrista Spasitelja visok je 105 metara. 
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dekonstruisani i upotrebljeni za fortifikacije i mostove. Kada se rat završio, 
nastavak gradnje onemogućavao je nedostatak novca za ovaj previše ambiciozni 
projekat.

Međutim, cela okolina platoa urbanistički je izmenjena kao da će Palata sovjeta 
zaista biti izgrađena, neprekidno prizivajući odsutnu, fantomsku zgradu. Čak je 
i najbliža metro stanica dobila naziv po nepostojećoj Palati sovjeta.6 Bojm 
zaključuje da mada „[...] Palata sovjeta nikada nije završena, samim tim odsustvom, 
njen je duh pohodio moskovsku panoramu. To je bio nedostajući stožer sveukupnog 
plana rekonstrukcije Moskve. Ka njoj su vodile nove avenije i aleje; sedam 
staljinističkih nebodera postavljeno je tako da gledaju u virtuelnu palatu. Za vreme 
parade sportista, najbolji gimnastičari poređali bi se u piramidu oblika Palate 
sovjeta kao da pokušavaju da je prizovu [...] Palata je bila jedan od onih nevidljivih 
spomenika Utopiji koji su na moskovski pejzaž bacali duboku senku“ (Bojm, 2005: 
174-175).

Koristeći temelje nekadašnjeg hrama, moskovske vlasti su 1957. najzad naredile 
da se na tom mestu izgradi ogromni bazen na otvorenom. Bazen je postao omiljeno 
mesto Moskovljana, ali ni njemu nije bilo suđeno da se dugo zadrži na tom mestu. 
Godine 1994. doneta je odluka da se ponovo podigne hram Hrisa Spasitelja, što 
je moguće više sličan prvobitnom. Za razliku od prve izgradnje, koja je trajala 
više decenija, katedrala je ovaj put dovršena (i dekorisana) za nekoliko godina. 
Ponovo izranjajući u urbanom pejzažu Moskve, crkva je 2000. godine opet postala 
deo stvarnosti, a ne samo bolna i nostalgična senka na starim crnobelim 
razglednicama i fotografijama Moskve.

Na stranici Vikipedije, verovatno najčitanije svetske enciklopedije, crkva Hrista 
Spasa je samo jedna, iako su, strogo govoreći, u pitanju dve različite zgrade. U 
ovom slučaju, izgleda kao da je plato nad Moskvom ostao zarobljen između dva 
istovetna odraza jedne te iste crkve. Slično jednakim crkvama Santa Marija in 
Montesanto i Santa Maria dei Mirakoli na pjaci del Popolo u Rimu, i ovde se jedna 
u drugoj ogledaju dve potpuno iste građevine, ali razdvojene, ne u prostoru nego 
u vremenu.

I Svetlana Bojm se osvrće na čudnu vremensku petlju koja se ovde napravila. 
Posmatrajući devedesetih godina u muzeju sačuvani ostatak crkve Hrista Spasa i 
pročitavši da će on biti iskorišćen za novu crkvu Hrista Spasa koja se tada gradila, 
ona iznenada shvata da se pred njom ne nalazi artefakt istorije, već „ugaoni kamen 
kapitela budućnosti“ (Bojm, 200: 180).

Na sličan način, svi stari crnobeli snimci i fotografije crkve promenili su u 
međuvremenu značenje više puta. Od tužnih suvenira prošlosti koji su u novinama 
objavljivani kao podsetnik na zgradu koje odavno više nema, postali su ponovo 
prosta fizička veza sa starom panoramom Moskve. Stari snimak dekonstrukcije 
i miniranja crkve moguće je sada pronaći na internetu i pogledati7, ali je kontekst 
samog gledanja u velikoj meri izmenjen, pošto je crkva ponovo stoji (naizgled) 

6 Danas  je to stanica Kropotkinskaja.
7 https://www.youtube.com/watch?v=YFlx55OANg8 (Pristupljeno: 25.10.2015.)
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netaknuta. Zanimljivo je primetiti, za one koji nisu upoznati sa istorijom grada, 
da crkva uopšte nije dramatična tačka u kojoj se presecaju različiti istorijski i 
značenjski slojevi grada. Između starih fotografija hrama i onih novih nema 
nikakve očigledne razlike.

U gradu preopterećenom istorijom, kao što je Moskva, ništa nema konačan 
oblik i ceo grad se može čitati poput palimpsesta. To potvrđuje i jedna od urbanih 
legendi iz vremena dok je još uvek trajala druga izgradnja hrama, kada su 
Moskovljani tvrdili da će se jednog dana probuditi i otkriti da je na tom mestu, 
umesto crkve, zapravo konačno izgrađena nesrećna Palata sovjeta. 

Možda pravu prirodu tog prostora nad rekom Moskvom najbolje dočarava 
jedan od odbijenih projekata za konačno arhitektonsko rešenje koje će zameniti 
„najveći bazen na otvorenom’’. Pre nego što je odlučeno da se srušena crkva u 
potpunosti rekonstruiše, jedan od arhitektonskih predloga bio je da se na praznom 
mestu projektuje hologramska slika nekadašnjeg hrama. (Bojm, 2005: 176)

Na neki način, mada od kamena i teškog betona, i današnji hram je virtuelan, 
zarobljen u čudnoj vremenskoj petlji, kao odraz onog prvobitnog, zauzimajući 
mesto nikada izgrađene Palate sovjeta, prema kojoj uzalud vode nove avenije, u 
međuvremenu sasvim izmenjenoj Moskvi. Čak i da je hram izgrađen iznova, 
kamen po kamen, od delova starog, do poslednjeg detalja isti, on to više nikada 
neće zaista biti, jer ni Moskva više nije ista, i kontekst grada u međuvremenu 
menja pojedinačna čitanja njegovih delova.

U svom radu, koji se bavi pitanjem rekonstrukcije ove crkve i njegovim 
društvenim konotacijama, Ketrin Edi se osvrće na jedan Bojerov komentar: 
„Bojerova zapažanja nam dozvoljavaju da razumemo kakav efekat izaziva ponovno 
izranjanje ove zgrade u moskovskom kulturnom pejzažu. Vizuelno dominirajući 
gradom sa svojom ogromnom visinom i zlatnim kupolama, u kontrastu sa mnogim 
moskovskim orjentirima zaostalim iz sovjetske ere, katedrala menja predeo i 
reprezentuje specifični i  sporni ruski identitet i istoriju“ (Edi, 2009: 11). Prva 
crkva Hrista Spasa bila je, između ostalog, simbol duge tradicije carske Rusije i 
njene kulture. Druga je, upravo suprotno, pokušaj da se premosti veliki jaz između 
nasilno prekinute kulture i tradicije carske Rusije i  postrevolucionarne 
socijalističke Rusije, i podsećanje je na duboki konflikt koji i dalje postoji između 
‘dve Rusije’.8

Kretanje prostorom današnjeg hrama u neku ruku je i kretanje u prostoru 
sećanja, i kao i u sećanju, posetilac je izgubljen u prostoru večnih odraza, bez 
prave mogućnosti da ponovo dodirne samo jednu, konačnu stvarnost.

Na sličan način je zbunjujući prostor današnje Varšave, Novog švjata i Starog 
mjasta, ili starog centra u Gdanjsku. To su prostori koji su bili delimično ili gotovo 
potpuno (u slučaju Varšave) uništeni u Drugom svetskom ratu, ali su posle toga, 
uz neverovatne napore, ponovo rekonstruisani do gotovo najsitnijeg detalja, i iz 

8 Svetlana Bojm skreće pažnju na propagandu reklame kojom je ispraćeno obnavljanje crkve, gde jedan od 
glumaca  u kameru govori:  „Ne delite Rusiju na prošlost i sadašnjošost. Rusija je jedna. Hram je jedan” 
(2005: 170).
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sačuvanih ostataka,  koji su korišćeni kao pazle za ponovno ispisivanje istog 
prostora grada. 

Upravo momenat „gotovo do najsitnijeg detalja’’ je najviše šizofren. Gradovi 
su ponovo oživeli iz pepela, rekonstruisani sa fotografija i planova, ali sa malim, 
gotovo somnabulnim izmenama. Poneka ulica je iskrenuta za nekoliko, jedva 
primetnih, stopa, da bi pružila lepši pogled na trg; ornamenti na fasadama su 
pomereni ili podizani za nekoliko gotovo nevidljivih centimetara, a na pojedinim 
mestima sve je tu kao pre, ali nedostaje, recimo, čitava crkva koja se tu nalazila, 
ili nova cesta vodi zapravo na neku drugu stranu. 

Šetanje Starim mjastom u Varšavi stvara čudan utisak, jer prostor u isto vreme 
deluje i autentično i staro, ali i kao scenografija za film. Iza bezbrojnih lepih 
prozora ne vidi se ništa, kao da izvan pričina fasada ne postoji više ništa, ili se 
otvara mutna provalija u prošlost. Ceo kvart je melanholični odraz odsutnog, 
uništenog grada, oznaka za onu Varšavu koje više nema. 

Staro mjasto je celo, sada skoro samo poput umetničkog dela, ovaj put 
oslobođeno upotrebnih vrednosti kojima su se upravljali prvi graditelji Varšave. 
Ceo stari centar predstavlja celinu koja funkcioniše gotovo kao trodimenzionalna 
slika ili umetnička diorama. Na kraju krajeva, i nije neobično da stari grad Varšave 
ostavlja takav ‘umetnički’ utisak. Pošto je najveći deo tehničkih planova grada 
spaljen zajedno sa nacionalnom bibliotekom, arhitekte koje su vodile rekonstrukciju, 
prvenstveno su se upravljale prema izuzetno preciznim slikama italijanskog slikara 
Bernarda Belota i prema sačuvanim crtežima studenata. 

 U ovom čudnom obrtu stvarnosti, grad postaje mimezis mimezisa stvarnosti, 
ponovo oživljen kao svoj dvostruki odraz – nastao iz umetničkih slika koje su, 
opet, nastale prema njemu samom. Slično kao i crkva u Moskvi, staro jezgro 
Varšave ostalo je zarobljeno u lavirintu odraza stvarnosti i fikcije, od savremenih 
šetača i upornih turista sa kamerama nepovratno udaljeno u svojim beskonačnim 
refleksijama.

SOVJETSKA IGRA OGLEDALA

Na mnogo manje romantičan način i komunistička arhitektura je, takođe, 
upisivala svojevrsnu igru ogledala u mape gradova. Beskrajni blokovi istovetnih 
zgrada, kroz čiju se monotoniju može neograničeno lutati a da se nigde zapravo 
ne stigne, kao u lavirintu, uvek isti, postoje u bezbrojnim gradovima nekadašnjeg 
istočnog bloka. 

Ovakava naselja su ogoljena, estetski prazna (ako izuzmemo određenu 
specifičnu atmosferu koju im je istorija naknadno podarila), isključivo utilitarna, 
nepromenljiva u svom mehanicističkom ponavljanju jednog te istog, sumornog, 
beživotnog, i arhitektonski odveć pojednostavljenog čitanja prostora. 

U bezbojnom utilitarizmu koji guta sve što je raznovrsno, pa, dakle, i životno, 
ovakvi kvartovi ponekad prizivaju slike arhetipske puste zemlje. Kao što primećuje 
Filippi, „Struktura ‘pusta zemlja’ [...] svojim antropološkim konotacijama što 
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isijavaju konkretne slike sprženih krajolika, mrtvih stabala, suhog kamenjara, 
prašnjave pustinje, opustošenih naselja [...] dočarava svijet u kome živimo ...“ 
(Filippi, 1985: 55). 

Svojim beskonačnim ponavljanjem jednog te istog prostog obrasca u prostoru, 
ovakvi blokovi odgovaraju modelu pustinje. Bez ijednog orijentira, bez jasnog 
puta kojim bi se moglo krenuti, i bez izlaza, pustinja je samo jedna od varijacija 
lavirinta.

Jedna od najpoznatijih ruskih komedija iz sovjetskog vremena, Ironija sudbine,9 
koristi upravo jezivu uniformnost socrealističke arhitekture kao jedan od pokretača 
zapleta filma. 

Pošto se napio, glavni junak filma, Ženja, greškom ulazi u avion i ubrzo se 
budi u Petrogradu. Ženja živi u Moskvi, u ulici Strojitelja, dom 25, stan 12. Ne 
sećajući se ničeg i ne shvatajući da je uopšte putovao, on prvom taksisti koga 
zaustavi usred mećave diktira svoju adresu. Naravno, i u Petrogradu postoji ulica 
Strojitelja, koja kao kap vode liči na onu u Moskvi. U broju 25, takođe, postoji 
stan 12, koji je potpuno istovetan onom u Moskvi, i to toliko da je čak i nameštaj 
sličan. Gradnja je u tolikoj meri tipska da čak i ključ iz Moskve odgovara bravi u 
petrogradskom stanu.

Ovaj početni zaplet, koji podseća na scenario iz teatra apsurda, do kraja 
ironizira tipsku arhitekturu, koja može da svede na potpuno istu vizuelnu pustoš 
dva i vizuelno i  kulturno i istorijski sasvim različita grada, kakva su Moskva i 
Petrograd. 

Zaplet je veoma blizak i Singerovoj priči „Kako je Šlemil išao u Varšavu“. U 
njoj glavni junak zaspi na putu do Varšave i izgubi put. Kako mu je neki šaljivdžija 
okrenuo cipele, koje su mu služile kao putokaz, Šlemil po buđenju nastavlja 
putovanje, ali u pogrešnom smeru, vraćajući se u svoj rodni Helm. U Helmu, 
Šlemil je ubeđen da je u Varšavi. Zbunjujuće je, naravno, samo to što ‘Varšava’ 
do poslednjeg detalja izgleda kao Helm, pa se u njoj čak nalazi kuća istovetna 
njegovoj, u kojoj žive žena i deca, koji su sasvim poput njegovih. Ne znajući šta 
da uradi, i ne verujući svojim sugrađanima da se vratio u Helm a ne stigao u 
Varšavu, Šelmil nastavlja da živi u svojoj kući, čekajući da se onaj drugi Šlemil, 
koji je takođe pošao na put, jednom možda vrati. 

Svojim somnabulnim tonovima, ova humoristička priča ipak ostavlja pomalo 
gorak utisak. Poput junaka iz Ironije sudbine, sav svet je sveden samo na jedan 
jedini, ograničeni prostor, koji se, u beskonačnoj petlji, može iznova i iznova 
napuštati samo da bi se junak, prevaren, ponovo vratio odakle je pošao. 

U stvarnosti komunizma, kao i u blago košmarnoj Singerovoj priči, moguće 
je lutati večno u istom, između istovetnih odraza. Za razliku od prostora crkve 
Hrista spasa, ili ponovo dosanjane Varšave, ovo nisu prostori koji se otvaraju u 
daljinu, prelamajući kroz sebe odsutne gradske pejzaže. Ovo su prostori bezizlaznih 

9 Ирония судьбы, или С лёгким паром! (Eldar Rjazanov,  1976)
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lavirinata u kojima automatizam jednoobraznosti guta sve što je na mapi sveta 
ostalo, svodeći sve na jedno, na jednu te istu pustinju.10

Hronikama lutanja kroz, uvek jedan te isti, socrealistični pejzaž može da 
pridonese i autor ovog rada (kao i, bez sumnje, bezbrojni drugi putnici). Udaljujući 
se sve više od gotskog centra poljskog grada Torunja, šetač, pod uslovom da je 
takođe iz Istočne Evrope, mora da se suoči sa istim šizofrenim trenutkom u kojem 
u starim socijalističkim stambenim blokovima i bulevarima prepoznaje ulice svog 
sopstvenog grada, iako se nalazi stotinama kilometara od kuće. 

Ipak, centar Torunja, i recimo, centar Novog Sada i dalje zadržavaju svoju 
specifičnost. Centar grada je u izvesnom smislu prostor povišenog intenziteta, 
prostor koji najčešće definiše ostatak grada, tačka oslonca, i stoga je to prostor 
koji se najteže menja i najduže opstaje. Udaljavanjem od njega prelazi se u prostore 
grada koji se lakše redefinišu, i često mnogo manje razlikuju između sebe. U tom 
smislu, ‚srce grada’, ako još uvek postoji, postaje tačka smisla, moglo bi se reći 
mesto elijadeovske hijerofanije. „U beskrajnom i homogenom prostoru, bez ikakve 
oznake, gde je nemoguća bilo kakva orijentacija, hijerofanija otkriva apsolutnu 
tačku oslonca, Centar“ (Elijade, 2003: 76).

Naravno, kada govorimo o ‚centru koji osmišljava’, jasno je da se krećemo u 
prostorima racionalističko-zapadnjačke misli. Istočna filozofija prazninu u centru 
ne vidi kao poremećaj u ravnoteži i strukturi sveta.11 U ovom ključu možemo čitati 
i gradove Dalekog istoka, u kojima se, za razliku od evropskih, u samom srcu/
središtu može naći upravo praznina. To, na primer, važi za Zabranjeni grad u 
Pekingu, ili za centar Tokija, u kom se nalazi Car kojeg, kako Rolan Bart primećuje 
u knjuzi U carstvu znakova, ‚’niko ne vidi’’.

S druge strane, „u skladu sa samim kretanjem Zapadne metafizike, za koju je 
svaki centar mesto istine, centar naših gradova je uvek pun: istaknuto mesto, 
upravo ovde su okupljene i kondenzovane vrednosti civilizacije: duhovnost, moć, 
roba, novac, jezik: spustiti se ili otići do centra grada znači susresti se sa socijalnom 
‚istinom’, učestvovati u ponosnom obilju realnosti“ (Barthes, 1982: 30).

TAČKE OSLONCA GRADA

Srce grada smo definisali kao tačku oslonca, tačku koja osmišljava grad na 
sličan način na koji se težište smisla nalazi u centru lavirinta. Kao što Mario Prac 
komentariše: „Svaki lavirint ima sveti centar, u kome sedi nedokučiva tajna: ona 
može biti predstavljena i kao kula, tvrđava, nebeski grad [...] U centru se, u stvari, 
uvek nalazi nešto natprirodno, čudovište Minotaur, u kome se gomilaju krivice i 

10 Obratiti pažnju na uvodnu špicu filma Ironija sudbine, u kojoj je veselim animacijama upravo dočarana 
ova distopijska vizija univerzuma. Sav svet, sve će progutati istovetne funkcionalno socrealističke zgrade, 
tzv. ‚‘hruščovke‘‘.

11 Odlomak iz Lao-ceovog teksta može poslužiti kao ilustracija ovog pogleda: „Ali kočije ne pokreću paoci 
točka, već prazan prostor što između njih lež. [...] izvucimo korist iz onog što nemam [...] Put je stvaran 
kao praznina u točku na koji se oslanja težina. Otvor u točku možemo posmatrati kao ceo svemir ...“ 
(Lao-ce, 1984 :22).
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žudnje, težnje, snovi, nesvesne ili polusvesne more; često čovek nalazi tu sebe 
samog: eto zašto je u dnu lavirinta učestala predstava ogledala: konačna tajna 
istraživanja, skriven bog ili čudovište, to je on sam“ (Praz, 1981: 23).

Moskva je predstavljena kao lavirint pun tajni u popularnoj urbanoj fantaziji 
Sergeja Lukjanjenka Noćna straža. U pitanju je serija romana (koji su kasnije 
doživeli i filmsku adaptaciju) o grupi ljudi s posebnim moćima, koji neprimećeni 
patroliraju savremenom Moskvom, čuvajući je od vampira i drugih natprirodnih 
bića. 

Slično urbanoj legendi o mladiću koji se, kada je prvi put došao, savršeno 
snalazio na ulicama Londona, jer je godinama igrao trkačke video igrice čija je 
radnja bila smeštena upravo u tom gradu, tako i Lukjanjenko ispisuje fiktivni put 
svojih junaka, krećući se realnom mapom savremene Moskve i mešajući 
neprekidno stvarnost i fikciju. 

Upravo zbog takve kombinacije, Lukjanjenko je, barem svojim čitaocima, 
uspeo da doda još raznovrsnosti savremenom moskovskom pejzažu i dopiše nova 
značenja različitim konkretnim mestima, od stanica metroa do televizijskog tornja 
ili krovova starih moskovskih stambenih blokova. Svako od tih mesta je bilo 
skriveno poprište uzbudljive radnje, čak i bojno polje između noćne i dnevne 
straže, utkivajući u kulturno polje grada još bezbroj novih urbanih mitova, ovaj 
put onih koji impliciraju da se u velikom gradu uvek nešto važno i sudbinsko 
dešava 12 i da je samo potrebno pročitati grad na pravi način da bi se mogao pronaći 
put kroz lavirint do neke od skrivenih niša.

 U filmu Timura Bekmambedova Noćna straža (2004), nastalom kao adaptacija 
Lukjanjenkove knjige, glavni junak Anton duže vreme prati vampira koji ostavlja 
tragove svog prolaska moskovskim metroom. U Antonovom stanu nalazi se mapa 
metroa i on flomasterom, kao da rešava lavirint, dan za danom ispisuje put 
vampira, koji, pošto je završen, obrazuje savršeni pentagram na karti.

Lukjanjenkova Moskva je, zapravo, otelotvorenje apsolutnog grada-lavirinta. 
Grad se sastoji iz bezboj mogućih nivoa, koji se ne mogu nikada svi otkriti (niti 
se svima može prići), i onaj ko želi da pronađe pravi put (kao što je to recimo tajni 
svet moskovskih straža) mora da nauči da čita grad na takav način da pronađe 
stazu do skrivenog centra (svog sopstvenog) smisla. 

Takva skrivena mesta su, kao i centar, prostori gde se otkrivaju tajna značenja 
grada, njegove vitalne tačke. Vrlo često nije ni od presudnog značaja da li ona 
zaista fizički postoje, ili su samo mešavina fikcije i fizičke stvarnosti.

U moskovskom parku Patrijaršiski prudovi, na mestu na kom su Berlioz i Ivan 
Bezdomni u Bulgakovljevom romanu Majstor i Margarita upoznali Volanda, danas 
se nalazi znak na kom piše „zabranjeno razgovarati sa nepoznatima’’. Znak 
zabrane, na kom se ispod natpisa nalaze siluete Volanda i njegove pratnje, prvobitno 
je tu postavio nepoznati Moskovljanin, da bi potom gradske vlasti preuzele brigu 
o njemu. Za bilo koga ko je pročitao roman, upozorenje je sasvim na mestu – 

12 Ovo je u skladu sa civilizacijskim shvatanjem grada kao ‚centra sveta’  ( Elijade, 2003).
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razgovor sa strancem odveo je jednog Bulgakoljevog junaka u smrt, a drugog u 
ludilo. Znak na Patrijaršiskim prudima obeležava mesto gde počinje stvarnost 
romana, odnosno gde se fiktivna Moskva meša sa onom stvarnom.

U POTRAZI ZA TAJNIM MESTIMA

Kao što Lukjanjenko ispipava nove smisaone žarišne tačke Moskve, tako i 
Hugo Prat ispisuje postmodernu Veneciju u svojoj grafičkoj noveli koja prati 
avanture Korta Maltezea u Serenisimi. 

U centru grada opterećenog istorijom, legendama i fikcijom (između kojih je 
teško razlučiti razliku), kao što je Venecija, nalazi se borhesovski vrt sa stazama 
koje se račvaju ka beskrajnom broju drugih stvarnosti (priča). Ova 
postmodernistička igrarija koja Kortu kasnije dozvoljava da se pojavljuje u drugim 
pričama drugih autora (recimo u romanu Sudbina i komentari Radoslava 
Petkovića), u isto vreme daje tumačenje grada kao mreže koja neprestano proizvodi 
nova značenja i dozvoljava nova čitanja. 

Grad je ličan, i zato beskonačan13, jer je prelomljen kroz doživljaj svih ljudi 
koji su ikada prošli kroz njega ili živeli u njemu. Staze koje putnik bira, krećući 
se kroz grad kao kroz lavirint, jesu samo negova nova čitanja. Kornelia Farago 
navodi primer u kom „Oto Tolnai u jednom romansiranom intervjuu [...] govori o 
tome da je pre nego što je napustio Novi Sad, 1994. godine, zajedno sa suprugom 
snimio video-kamerom grad, naravno, onako kako su ga tada [...] njih dvoje videli. 
‘Kako mi vidimo naš grad’ – piše Tolnai i dodaje – ‘prošetali smo se našim 
stazama’ [...] On registruje, čuva gradske prizore. Okolinu gradskog kupatila i 
parka, Liman, centar grada [...] On odlazi tako što nosi sa sobom i grad, i to na 
filmskoj traci. Tolnai ovde ne traga za reprezentativnim Novim Sadom, već 
pokazuje svoje relacije, svoje staze kojima ritualno ponovo prolazi“ (Farago, 2007: 
131-132).

Za Gogolja, a i mnoge druge ruske pisce, Nevski prospekt je srce Petrograda, 
kao što je Kremlj srce Moskve. Iako u Gogoljevom slučaju i dalje govorimo o 
samo jednom, individualnom čitanju grada, ovaj pisac je snagom svoje fantazije 
u tolikoj meri preobrazio grad, da je teško ne asocirati Peterburg sa njegovom 
fikcijom. U izvesnom smislu, današnji Sankt Petersburg i nije kompletan bez onog 
značenjskog sloja koje su mu podarili Gogolj, Dostojevski, ili čak Harms. Kako 
Svetlana Bojm primećuje, u Petrogradu su česte podudarnosti između čitanja i 
hodanja, i veoma je teško razlikovati stvarni Peterburg i gradski mit (2005: 204).

Na sličan način, ali daleko površniji i usiljeniji, gradski oci Verone su pokušali 
da preobraze svoj grad da bi u njega veštački upisali istoriju koja nikada nije ni 

13 Naravno, uvek postoji neki kolektivni konsenzus o ukupnom doživljaju grada, kao što je jasno, recimo, 
da je Gogoljev lični Petrograd prerastao u deo kolektivnog, opšteg Petrograda. Ali poenta ove postavke 
se kreće u pravcu ideje da je, ako želimo, zaista moguće iznaći bezbroj čitanja jednog te istog grada. 
Postmoderna paradigma nam dozvoljava čitanje stvarnosti koje odgovara Borhesovom stavu da je 
„biblioteka beskrajna“. Kulturna značenja koja proizvodi moderni grad su tako raznovrsna da nam, ako 
želimo, dopuštaju mnoga tumačenja. 
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postojala. Vodeći se fiktivnim fizičkim orjentirima koje je postavljao Šekspir u 
svojoj drami Romeo i Julija, nadležni u gradu fabrikuju stvarne tragove 
nepostojećih ljubavnika, pa je u Veroni moguće pronaći Julijinu kuću, izaći na 
njen balkon ili obići porodičnu grobnicu Kapuletovih. Međutim, tu se ne krećemo 
u parametrima grada čiji se prostori otvaraju ka daljinama, i stvarnost beskrajni 
širi ka fikciji, kao u Peterburgu. U ovom slučaju, pre će biti da se nalazimo 
stešnjeni u komercijalizovanim prostorima kartonske turističke zemlje. Kao što 
primećuje Filippi, „turistička zemlja je dvodimenzionalna, poput stranica bedekera 
i geografskih karata“ (1985: 64). Savremeni turista ostaje udobno zarobljen između 
simplifikovane fikcije i zašećerene i komercijalizovane stvarnosti, nikada ne 
pokušavajući da razluči granicu između jednog ili drugog.

Ono što važi za lavirint, često važi i za sliku vrta. Kao i lavirint i grad, i vrt 
ima svoje smisaono središte, svoju težišnu osu. I on je slika modela sveta. U 
Rečniku simbola Gerebrana i Ševalijea izneta je slična teza: „Tipičan sasnidski 
vrt ima oblik krsta, s palatom u sredini. To se podudara s kosmološkom predstavom 
sveta koji je podeljen na četiri kvadrata [...] Tipični persijski vrtovi, s pravougaonom 
shemom u vezi su i sa starim planom grada. Bazen u vrtu je ogledalo“ (2004: 
1069-1070).

Grad je moguće pročitati i kao čudesni vrt-lavirint, čija je tajna mesta 
„hijerofanije“ potrebno otkriti, odnosno pronaći prostore koji se na neki način 
otvaraju ka visinama (obeleženi svetlim ili božanskim) ili dubinama (obeleženi 
htonskim). Kao što smo već napomenuli, to su mesta koja preobražavaju grad i 
koja ga definišu. Naravno, da bi ih bilo moguće otkriti, tragalac prolazi kroz neku 
vrstu lične inicijacije, makar samo kroz bavljenje umetnošću.

Na sličan način na koji Korto Malteze otkriva tragove arabljanske kulture 
upisane u gusto tkanje kulturnih slojeva koji čine nekadašnju Mletačku republiku, 
ruski muzičar i umetnik Edmund Škljarski pronalazi Egipat u Petrogradu. U 
nedostatku direktnih dodira civilizacija, kao što je slučaj sa Mlečanima i Arapima, 
ovde pre imamo u vidu naknadno upisivanje daleke egipatske kulture u ruski sever. 
Naravno, ponovo je u pitanju samo jedno od mogućih, nešto intimnijih čitanja 
grada. 

Pesme Edmunda Škljaskog su obojene urbanom melanholijom i često 
povezivane sa nekom vrstom „petrogradske poetike“. Njegov art rok bend Piknik 
spada u nekoliko kultnih petrogradskih grupa koje su definisale i obojile rusku 
rok alternativnu scenu od osamdesetih pa do današnjih dana. 

Imajući u vidu određenu povezanost poetike ovog benda sa Petrogradom (ili 
bar činjenicu da je njihova muzika obično percipirana kao da je blisko povezana 
s ovim gradom), nije neobično da je pitanje odakle egipatski motivi14  

14 Dobar primer koliko je bliski grad isprepletan sa dalekim egipatskim motivima jeste jedna od najpoznatijih 
pesama ovog benda – Egipćanin (tekst i muzika E. Škljarski). Odlomak u slobodnom prevodu: 

 „Tankih ulica iglu prstom lomim/budi slobodna duša, no mene ne lišavaj/lakih krila,i čini mi se već/Kao 
da sam ja Egipćanin, i da su sa mnom/i sunce i jara/i cepa nebo kandžama laka sfinga/što mi stoji za 
leđima.“ 
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u pesmama Edmunda Škljarskog jedno od učestalijih u intervjuima s ovim 
umetnikom15. 

Odgovor na njega daje još jedno, lično čitanje grada. Na ulicama Petrograda, 
kao grada obeleženom u dobroj meri htonskom simbolikom, nije teško pronaći 
mistiku lavirinta-grobnice, i nije čudno da ga na jednoj ravni definišu figure poput 
Sfingi, čuvara prelaza između svetova. 

Na jednoj stranici popularnog ruskog društvenog sajta Vkontakte postoji 
(poduži) spisak mesta na kojima se u Petrogradu nalaze figure sfingi, i to od onih 
najpoznatijih, na Univerzitetskom keju, koje su donete iz Egipta 1832, do onih za 
koje verovatno znaju samo Petrograđani (ili oni koji su „posvećeni“ u tajnu grada), 
kao što su nadrealističke sfinge-zečevi vezani lancima za stubove ispred kluba 
Purga na Fontanki, ili male, jedva primetne sfinge koje ukrašavaju šlemove 
Atininih kipova na više mesta u gradu.

Prateći ovaj spisak „tajnih mesta“, moguće je u gradskom lavirintu Petrograda 
ispisati inicijacijsku lavirintsku stazu, obeleženu simbolikom daleke egipatske 
kulture. Međutim, onaj koji polazi na ovakav put kroz grad treba da ima na umu 
da su pojedine žarišne tačke ove staze potpuno nedostupne. Kao što primećuje 
marljivi popisivač u svom neobičnom katalogu, sfinge u dvorištu Rudarskog 
instituta moguće je videti samo izdaleka, i to sa jednog određenog mesta –  kroz 
prozor hodnika između Rudarskog muzeja i crkve Makarija Egipatskog. 

Kroz ovakve urbane priče (koje umesto u salonima, sada nastaju i žive pretežno 
na internet forumima i socijalnim sajtovima) ispliću se nova značenja grada, i 
nova čitanja gradskog lavirinta namenjena samo „posvećenima“. Odgovarajući na 
pitanje kakav smisao imaju sfinge u Petrogradu, Edmund Škljarski, rođen u 
Peterburgu (tadašnjem Lenjingradu), govori upravo o već pomenutom nedostupnom 
dvorištu instituta sa sfingama kao o jednom od izdvojenih, čudesnih prostora 
grada. 16 Dvorište, koje je bilo zatvoreno za ostale, a u kom je Škljarski odrastao, 
pošto mu je otac predavao na Rudarskom institutu, u naknadnoj poetizaciji, postalo 
je intimni tajni vrt u lavirintu grada. Sledeća asocijacija koja je ostavila ličan i jak 
utisak na njega, a svakako i na druge posetioce, je Egipatsko odeljenje u Ermitažu. 

Upravo ovde dolazi do najbližeg mešanja dva različita kulturna diskursa. Moglo 
bi se čak reći da je egipatsko odeljenje srce onog Petrograda obeleženog htonskom 
simbolikom starog Egipta17, njegova tačka oslonca. Iako izmešteni sa prvobitnih 
mesta, sarkofazi sa mumijama i predmeti koji su pratili pokojnike u zagrobni život 
ostaju ono što jesu. Monumentalna i tiha, često polupusta, sala egipatskog odeljenja 

15 Edmund Škljarski pripada staroj poljskoj petrogradskoj intelektualnoj porodici. Zanimljivo je da je on 
sam po profesiji diplomirani inženjer nuklearnih elektrana. 

16 Pomenuti muzičar  je o svom rodnom gradu govorio u većem broju  intervjua. O dvorištu rudarskog 
instituta i Škljarskovom doživljaju Petrograda može se pročitati više u intervjuu Olge Sorokine: Эдмунд 
Шклярский: Петербург – это, наверное, больше к Пушкину и Гоголю, na internet stranici http://www.
myudm.ru/interview/shklyarsky 

17 Zanimljivo je primetiti da se u srcu one „prve“, „prave“  Moskve, takođe, nalazi grobnica. Na Crvenom 
trgu, pred Kremljom, i dalje stoji kovčeg sa Lenjinovim balsamovanim telom.
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u Ermitažu u svojoj suštini je i dalje grobnica. Sa ovim mestom, kao još jednom 
kulturološkom težišnom tačkom, menja se i značenje grada. 

Veza između grobnice i lavirinta je tesna. Po Santarkanđelu, „Prvi lavirint koji 
se pojavio u Egiptu bio je po svoj prilici, samo crtež, nazvan ‘znak palate’ što je 
utisnut u pečate iz doba Starog kraljevstva. Ali, ovaj je znak predstavljao i grob: 
upravo se ovde začinje njihova veza koja se nikad nije potpuno prekinula“ (1981: 
3). U centru onog Peterburga, koji je nalik pomalo htonskom egipatskom lavirintu, 
nalazi se grobnica nastala iz različitih delova donetih iz Egipta, kao fantazmagorična 
slagalica ponovo složena u ogromnoj hladnoj dvorani egipatskog odeljenja u isti 
simbolički znak koji je već jednom bila. 

Da je grad u potpunosti apsorbovao egipatsku simboliku i inkorporirao je u 
svoja kulturna značenja, pokazuje i najstrašnija petrogradska sfinga, ona koju je 
načinio ruski umetnik Mihail Šemjakin u znak sećanja na žrtve političkih progona 
i represija. 

Crna sfinga se nalazi na Robespjerovom keju, nedaleko od zgrade KGB-a i 
nekadašnjeg zloglasnog zatvora „Krstovi“, gde su dovođeni mnogi politički 
zatvorenici. Sa gradske strane, ona izgleda sasvim obično, dok sa strane Neve 
otkriva svoj goli skelet. 

Po Svetlani Bojm, „Nova sfinga-kostur uspostavlja dijalog sa starim egipatskim 
sfingama, čuvenim obeležjem Petrograda [...] Egipatski element u Petrogradu 
asociran je s božanskom moći cara, međunarodnim ampir stilom, i egzotičnim i 
tajanstvenim orijentalizmom. Carski Petrograd sakupljao je svetsku kulturu i 
ugrađivao je u svoje spektakularne panorame. To (Šemjakinova skulptura – prim. 
N.P.) je tačka prelaska od stare sfinge ka modernoj, od carskog simbola ka 
postsovjetskom“ (2005: 227-228).

Petersburg je i danas prepun figura različitih mitskih, ali i običnih životinja. 
Osim sfingi, među najpoznatijima su grifoni koji u čeljustima drže metalne niti 
Bankovskog mosta. Petrograd je u svakom smislu daleko od vizija solarnih 
gradova, pomalo htonski, sasvim obojen hladnim vodama Neve, močvarama nad 
kojima stoji i fantastičnim bićima koja ga naseljavaju.

Petrograd kao grad na ivici18, na svakom koraku je obeležen ezoteričnim. Da 
su mitska stvorenja opšte prihvatana kao deo petrogradskog folklora, čak i u 
sovjetskom vremenu, dokazuju i pomalo kičaste beležnice-suveniri, koje su 
osamdesetih masovno mogle da se kupe u Lenjingradu. Sa metaliziranih naslovnica 
beležnica, retkim turistima cerile su se uspravne siluete petrogradskih grifona sa 
Bankovskog mosta. 

18 Lotmanov termin „grada na ivici“ (ekscentričnog nasuprot koncentričnom, večnom gradu) podrazumeva 
viziju grada situiranog na ivici kulturnog prostora: na obali mora, na ušću reke [...] Grad je podignut kao 
izazov prirodi [...] Eshatološki mitovi se često koncentrišu na ovakve gradove i predviđanja propasti, 
uništenja i pobede prirodnih elemenata će biti deo njegove urbane mitologije. Doći će do poplave, ili će 
grad potonuti na dno mora“  (Lotman, 1990: 192). Ove slike itekako odgovaraju mehanizmima mitotvorstva, 
koji se vezuju za Petrograd, podignut na močvarama, uz ogromne ljudske žrtve. Ovakva urbana mitologija 
samo se još više učvrstila posle poplava, u godinama komunističkih čistki ali i velike opsade 1941-1944. 
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 U izvesnom smislu, kao fantazijski odraz Peterburga i Moskve može se čitati 
i podzemni splet hodnika metroa ova dva grada. Ova mreža umetnički ukrašenih 
hodnika, u neku ruku, predstavlja htonski odraz grada, njegovu refleksiju pod 
zemljom. Ideja da se pod zemljom, pod gradom, nalaze predivne ukrašene dvorane 
ima u sebi nečeg arhetipskog i pomalo podseća na ruske bajke19. Prostori Moskve 
i Petrograda nastavljaju se jednako čudesni i u „tajnim“ vrtovima pod zemljom, 
obećavajući beskonačnost puteva grada.

Tajna mesta koja daju značenje gradu su i zgrade koje ne postoje zaista, ali 
koje opet mogu da vide „posvećeni“. Da panoramu grada čine i odsutne zgrade, 
vidi se i u već pomenutom primeru nepostojeće Palate sovjeta, do koje i danas 
uzalud vode mnoge avenije u Moskvi.

 Još direktniji slučaj su objekti poput nekadašnje Velike sinagoge u Gdanjsku, 
koja danas postoji još samo na fotografijama, mada je većina zgrada koje su je 
nekada okruživale ponovo izgrađena. Upoređivanje predratnih i sadašnjih 
fotografija istog mesta dovodi do neobične igre tragova. Zapravo, ako bi današnji 
šetač stao na odgovarajuće mesto na ulici Boguslavskog i pokušao da uklopi neku 
od starih slika sinagoge u panoramu, video bi da je tek tada urbani pejzaž ponovo 
osmišljen i ceo. Izgubljena sinagoga, kao značenjski komadić slagalice koji 
nedostaje, dovršava panoramu i bez nje je istinsko čitanje tog dela grada nepotpuno. 
Kao što možemo videti i na kompjuterski izmenjenim fotografijama, na kojima 
Velika sinagoga ponovo stoji načinjena od piksela obojenog svetla, tek nešto 
zamagljenija od realnih zgrada koje je okružuju, sve okolne linije gradske 
panorame zaista vode ka njoj. Baš zbog toga, na mestu na kojem je stajala ona 
ostaje i danas poluprisutna, između sećanja i stvarnosti, zauvek ugrađena u gradski 
pejzaž, tajno upisana u linije okolnih zgrada, koje i dalje pokazuju ka njoj. 

ZAKLJUČAK

U ovom radu pokušali smo da prikažemo koliko celokupno kulturno nasleđe 
(posebno ono pripovedno) koje se vezuje za neki grad može da odredi njegovo 
ukupno značenje. Ovakvo čitanje pokušali smo vezujući se za arhetip lavirinta, 
koji dozvoljava mnoga različita tumačenja, obećavajući samo u naznakama jedno 
konačno rešenje.

Pretežno smo se okrenuli Peterburgu i Moskvi, kao gradovima koji u velikoj 
meri dele zajednički kulturni i istorijski kontekst, ali koji su u velikoj meri i 
različiti. Ideja je da gradska mitologija na izvestan način utiče i na grad u realnosti, 
odnosno u svakodnevici, tako da i fikcija i književna dela zajedno učestvuju u 
konačnom formiranju urbanog pejzaža. Mnoge primere tražili smo i izvan Moskve 
i Peterburga, ali pretežno u okvirima slovenske kulture. 

Poput teksta u najširem smislu, i arhetipski lavirint daje sliku prostora 
koji se otvara u beskonačnost i nagoveštava beskonačnost značenja, 

19  Pomenimo i neobični tržni centar preko puta zidina Kremlja, sagrađen tako da asocira na dvorane ispod 
zemlje, i to tačno uz niz fontana koje ukrašavaju likovi iz ruskih bajki.
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dozvoljavajući drugo čitanje svaki put, biranjem drugačijih puteva. Nešto 
slično važi i za velike gradove, koji su gotovo nalik palimpsestima, skrivajući 
različite kulturnoistorijske nivoe. Mesta na kojima se najviše takvih nivoa 
preseca, poput recimo crkve Hrista Spasa u Moskvi,mesta su  u kojima se 
otvaraju svojevrsni smisaoni lavirinti u značenjskoj strukturi grada. Slike 
ogledala ili tajnih vrtova, budući kulturološki blisko vezane za pojam 
lavirinta, bile su takođe bitni elementi za čitanje i tumačenja grada u ovom 
radu. 
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SOCIJALNI KONSTRUKTIVIZAM U OBRAZOVANJU – UVOD U 
MULTIKULTURALNO OBRAZOVANJE

Multicultural education is based on the premise that all children regardless of their race, 
ethnicity, gender, socioeconomic status or culture must have an equal opportunity to learn in 
school. In this paper, we try to shed light on how social constructivism can contribute to 
achieving the goals of multicultural education. According to Banks, one of five dimensions 
of multicultural education is knowledge construction, or social constructivism perspective 
which allows students and teachers to see knowledge as socially, historically, and culturally 
constructed to construct knowledge and to . Constructivist classroom is characterized by 
diffused authority, critical thinking, the creation of meaning and active participation of all 
actors of education. Lately, we use term sociotransformative constructivism which unites 
social constructivism as a theory of knowledge with multiculturalism as a theory of social 
justice.

Key words: multicultural education, social constructivism, sociotransformative 
constructivism, multiculturalism.

UVOD

Sve više prisutne različitosti u našem društvu i zahtevi za priznavanjem prava 
glasa svih članova društva navodi nas na diskurzivni pomak od sagledavanja 
različitosti kao slabosti ka različitosti koju možemo posmatrati kao snagu i resurs. 
Ništa manje nije važno poštovanje različitosti u našem susedstvu, biznisu, politici 
nego u učionici. Multikulturalno obrazovanje kao koncept je nastalo šezdesetih 
godina prošlog veka. U suštini, multikulturalno obrazovanje za cil j ima promociju 
demokratije, kulturne tolerancije i socijalne pravde, i kao takvo treba da omogući 
učenicima i nastavnicima da kritički promišljaju diskriminacione politike i prakse 
u postojećem obrazovnom procesu. Kada se govori o razlikama koje bi trebalo da 
uvažava multikulturalno obrazovanje, onda se najčešće misli na rasne, etničke, 
kulturne i klasne razlike, mada se u skorije vreme u literaturi mogu sresti i viđenja 
da ono u sebe uključuje uvažavanje različitosti koje proističu iz pola, seksualne 
orijentacije i slično (Banks, 1995; Kincheloe & Steinberg, 1997).

1 djordjic87@gmail.com
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Različite kulture su zastupljene u našem društvu. Rezultati popisa iz 2011. 
godine pokazuju da u Srbiji živi 21 etnička zajednica, čija brojnost prelazi 2 hiljade 
pripadnika, a isto toliko ih je i u Vojvodini, u kojoj su, prema statutu AP Vojvodine, 
u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, 
rumunski i rusinski jezik i njihova pisma  (Nacionalna pripadnost: podaci po 
opštinama i gradovima, 2012; Statut AP Vojvodine, 2014). Pravo pripadnika 
nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjem jeziku jedno je od najznačajnijih 
prava jer doprinosi afirmaciji kulturnog identiteta. U Vojvodini, koja se smatra 
jednom od nacionalno najheterogenijih regija u Evropi, u poslednja tri veka 
pripadnici mađarske, slovačke, rumunske i rusinske nacionalne manjine ostvaruju 
pravo na obrazovanje na maternjem jeziku (Vujić, 2009).

MULTIKULTURALNO OBRAZOVANJE

Multikulturalno obrazovanje svoje korene ima u šezdesetim godinama prošlog 
veka, kada je sve veći zamah imao pokret za građanska prava, koji se zalagao 
protiv asimilacije manjinskih grupa u dominantnu Američku kulturu (Sobol, 1990). 
Tu se posebno misli na socijalne akcije Afro-Amerikanaca koji su se suprotstavljali 
diskriminatorskim praksama u javnim institucijama, a posebno u obrazovnim 
institucijama, koje su bile jedne od najhostilnijih i najviše su odbacivale ideju 
rasne jednakosti. Kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prošlog veka 
javlja se pokret za ženska prava, koji, takođe, zahteva reformu obrazovnog sistema. 
Njima se tokom sedamdesetih priključuju gej i lezbejske grupe, grupe starih i ljudi 
sa raznim smetnjama, a u osamdesetim godinama i razne verske grupacije. Sve 
ove akcije su uslovile promene obrazovnih politika i postepeno afirmisanje 
multikulturalnog obrazovanja. James Banks se javlja kao jedan od pionira 
multikulturalnog obrazovanja (Gorski, 1999).

Multikulturalno obrazovanje je pristup u obrazovanju koji se zasniva na 
demokratskim vrednostima koje afirmišu kulturni pluralizam u kulturno različitim 
društvima. Zasniva se na ideji da svi učenici, bez obzira na njihov pol, socijalnu 
klasu i etničke, rasne i kulturne karakteristike, treba da imaju jednake prilike da 
uče u školi. Činjenica je da neki učenici, zbog ovih karakteristika, imaju bolje 
prilike za učenje i uspeh u školi nego učenici koji pripadaju drugim grupama koje 
imaju drugačije karakteristike. Multikulturalno obrazovanje je, takođe, i reformni 
pokret koji nastoji da reformiše škole i druge obrazovne institucije tako da bi 
učenici imali jednake prilike da uče, bez obzira na pol, socijalnu klasu, jezik, 
kulturu i rasu (Banks, 2010). Ono je svojevrstan odgovor društva na realno 
postojanje i uvažavanje pripadnika različitih grupa i njihovih karakteristika, a 
označava obrazovne programe i prakse koji se realizuju u višekulturnim društvima 
i imaju usmerenje ka upoznavanju svoje i druge kulture, te na slobodno prožimanje 
kultura raznih socijalnih grupa (Đurić, 2004). Osnovna svrha je da unapredi 
odnose između različitih grupa i da pomogne učenicima da steknu znanje, 
vrednosti i stavove koji će im omogućiti da učestvuju u kroskulturnim interakcijama 
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i u ličnim i socijalnim akcijama koje mogu jedno društvo voditi ka sve većoj 
demokratizaciji (Parker, 2003). Obezbeđivanje visokog kvaliteta obrazovanja za 
sve učenike, bez obzira na razlike u pogledu kulturne, religijske, etničke 
pripadnosti, maternjeg jezika, socioekonomskog statusa ili drugih odlika, jedan 
je od najznačajnijih principa multikulturalnog obrazovanja (Nieto, 2000).

Značaj multikulturalnog obrazovanja za društvo se ogleda u shvatanju da je 
obrazovanje veoma važan segment društvene stvarnosti, pokretač društvenih 
promena i instrument prenošenja i formiranja kulturnih vrednosti. Obrazovanje 
postaje ključna karika koja može da omogući prenošenje vrednosti različitih 
kultura, razvijanje kulturne tolerancije, kao i omogućavanje suživota i prožimanja 
različitih kultura (Trifunović, 2012). Ovakvo obrazovanje odbacuje različite forme 
diskriminacije u školi i društvu, a prihvata i afirmiše pluralizam (jezički, 
nacionalni, polni i sl.) koji karakteriše određeno društvo i njegove članove (Nieto, 
1996). 

U pokušaju da obrazovanje odgovori na potrebe multikulturalnog društva i 
uvaži razlike u kulturama, korišćene su različite strategije: intenzifikacija učenja 
zvaničnog jezika, posebno organizovano učenje maternjeg jezika manjine i 
usvajanje vrednost vlastite kulture, dvojezična nastava, uvođenje interkulturalne 
strategije u obrazovanju učenika manjinske i većinske grupe. Različiti oblici 
multikulturalnog obrazovanja imaju svoje prednosti i ograničenja. Postoje različite 
aktivnosti koje se koriste prilikom sprovođenja multikulturalnih programa: 
odstranjivanje elemenata stereotipa o manjinskim grupama iz školskih udžbenika, 
senzibilisanje nastavnika za prepoznavanje i uvažavanje potreba manjinskih grupa, 
podsticanje i negovanje kontakata pripadnika manjinske i većinske grupe, 
zaspošljavanje nastavnog osoblja koje pripada manjinskim grupama, integrisanje 
manjinske kulture u nastavni program, fakultativno učenje jezika manjinske grupe 
i sl. (Đurić, 2004). Prema Banksu (1995, 2010) postoji pet dimenzija 
multikulturalnog obrazovanja:

1. Integracija sadržaja. Odnosi se na integrisanje sadržaja, materijala i primera 
iz različitih kultura u redovan sistem nastave i učenja.

2. Konstrukcija znanja. Zasniva se na činjenici da su znanja društveno 
konstruisana. Nastavnici treba da pomognu učenicima da razumeju vlastitu 
kulturu i svoj položaj u društvu.

3. Smanjenje predrasuda. Multikulturalno obrazovanje teži ka smanjenju 
negativnih predrasuda i formiranju pozitivnih stavova prema rasnim, 
etničkim, kulturnim i drugim grupama. Istraživanja pokazuju da učenici 
dolaze sa mnogim predrasudama u školu, ali da nastavne jedinice i nastavni 
materijal, koji u sebe inkorporira sadržaje povezane sa različitim grupama, 
mogu da utiču na smanjenje predrasuda.

4. Pedagogija jednakosti. Postoji onda kad nastavnici modifikuju svoj način 
rada u smeru koji podstiče učenje pripadnika različitih grupa. Podrazumeva 
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različite načine rada, predavanja i pristupe učenicima koji uvažavaju njihove 
kulturne pozadine.

5. Osnažujuća školska kultura. Označava da školska kultura i organizacija u 
školi treba da promovišu polnu, rasnu, etničku i socijalnu pravdu.

Ostvarivanje ciljeva multikulturalnog obrazovanja nužno zahteva i 
transformaciju škole, kao i kritičko promišljanje svih aspekata školovanja. Ovakva 
transformacija nužno mora u sebi da sadrži elemente pedagogije usmerene ka 
učeniku. Pedagogija usmerena ka učeniku naglašava da iskustva učenika moraju 
biti uzeta u obzir prilikom rada u učionici, te da se taj rad mora učiniti 
interaktivnijim, a učenici moraju biti više angažovani i aktivni. Akcenat se stavlja 
na kritičko promišljanje, ovladavanje veštinama učenja i na razvijanje društvene 
svesnosti. 

Aspekti ove transformacije uključuju i multikulturalni kurikulum. Ovakav 
kurikulum podrazumeva da se nastavni sadržaji multiperspektivno izučavaju, da 
nastavni materijali i mediji moraju uključivati različita mišljenja i da u učionici 
treba reflektovati različite stilove učenja. Potreno je obezbediti podržavajuću 
školsku klimu i kontinuiranu evaluaciju i ocenjivanje (Milutinović & Zuković, 
2007).

Ključno pitanje koje se mora postaviti prilikom razmatranja koncepta 
multikulturalnog obrazovanja jeste to kako se pripremaju nastavnici za rad sa 
učenicima koji potiču iz različitih socijalnih konteksta, jer su upravo nastavnici 
ti koji imaju najznačajniju ulogu prilikom implementacije ideje multikulturalnog 
obrazovanja u praksi. Nastavnici u Srbiji većinom su osposobljeni za 
individualizaciju nastavnog procesa prema sposobnostima učenika. Obrazovanje 
nastavnika, a ovo je posebno naglašeno kod onih koji se pripremaju za rad u višim 
razredima osnovne škole i za rad u srednjim školama, uglavnom je orijentisano 
na sticanje specifičnih znanja vezanih za niz naučnih oblasti. Nastavni programi 
inicijalnog obrazovanja nastavnika nisu u dovoljnoj meri inkorporirali 
multikulturalnu perspektivu i retko se sreću kursevi iz ove oblasti (Macura-
Milovanović, Gera i Kovačević, 2010; Macura-Milovanović, Pantić, & Closs, 2012). 

Banks (2006) navodi četiri vrste kompetencija nastavnika za multikulturalno 
obrazovanje:

 – poznavanje karakteristika učenika i prilagođavanje stilovima učenja učenika; 
 – visok stepen poznavanja nastavnog sadržaja predmeta koji predaje; 
 – veštine upravljanja odeljenjem putem podsticanja saradnje, odgovornosti 
učenika, kao i upravljanje kulturnim obrascima ponašanja u grupi učenika; 

 – svest o etičkim pitanjima vezanim za profesiju koja uključuje preispitivanje 
postojeće prakse i uvođenje inovacija u nastavi i organizaciji rada škole.

Od svih pristupa multikulturalnom obrazovanju, onaj koji se najčešće pominje 
i koji nam se čini kao adekvatan za ovaj rad, jeste tipologija koju su dali Grant i 
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Sleether, a koja se odnosi na nastavne strategije kako bi se uvažile ljudske 
različitosti. Njihov model obuhvata pet pristupa:

1. Prvi pristup je poučavanje izuzetnih i kulturno različitih. Ovo je, u stvari, 
asimilatorski pristup zato što se samo omogućava učenicima da ostvare 
uspeh u učenju prema tradicionalnom kurikulumu, u tradicionalnoj školi, 
a sve u cilju kako bi bili uspešni u postojećem društvu. 

2. Drugi pristup koji spominju jeste humani odnosi i nastavnici koji se priklone 
ovom pristupu imaju uverenje da je glavni cilj multikulturalnog obrazovanja 
uspostavljanje interpersonalne harmonije putem unapređivanja komunikacije 
i osećanja u učionici i u školi kao celini i putem smanjenja predrasuda.

3. Treći pristup se naziva poučavanje jedne grupe i podrazumeva proučavanje 
jedne kulturne grupe, a u cilju smanjenja predrasuda koje postoje u vezi sa 
njom. 

4. Kao četvrti pristup navode multikulturalno obrazovanje koje počiva na dve 
ideje – jednakim obrazovnim mogućnostima i kulturnom pluralizmu. 

5. Pristup koji je najviše usavršen jeste obrazovanje koje je multikulturno i 
socijalno rekonstruktivističko. Ovako shvaćeno multikulturalno obrazovanje 
za cilj ima pripremu učenika da pomognu u građenju društva bez 
potlačenosti, sveta koji izlazi u susret svim potrebama koje proističu iz 
različitosti ljudskog društva. Ovakav pristup zahteva demokratske škole, 
razvijanje kritičkog mišljenja i razvijanje veština neophodnih za društvenu 
akciju (Gorski, 2009).

U šemi koja sledi biće prikazani osnovni elementi multikulturalnog obrazovanja 
koje treba uzeti u obzir prilikom vrednovanja stepena ostvarenosti multikulturalnog 
obrazovanja.
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Multikulturalna politi ka izjava koja 
sankcioniše ili podupire razli itost 

Osoblje ima pozitivne stavove i 
o ekivanja prema razli itim 

u enicima 

Kurikulum je transformisan i 
usmeren na akciju 

 

Metode pou avanja su 
konstruktivne, personalizirane, 
osnažuju e i zahtevaju u eš e 

svih 

Svaka komponenta programa je kontinuirano 
pra ena 

Školsko osoblje je refleksija 
etni ke i kulturne razli itosti 

U eš e roditelja omogu ava 
kulturni kontekst za 
pou avanje i vezu sa 

u enikovim li nim/kulturnim 
znanjem 

Materijali za u enje 
predstavljaju razli ite rasne, 

etni ke i kulturne perspektive 
o doga ajima, konceptima i 

problemima  

Šema br. 1. Multikulturalna merila za procenu efektivne multikulturalne škole 
(Banks, 2008)

ZAŠTO SOCIJALNI KONSTRUKTIVIZAM

U nizu teorija koje pokušavaju da objasne prirodu znanja, puteve njegovog 
pronalaženja, usvajanja i najefikasnije primene, socijalni konstruktivizam se ističe 
kao jedan od najsavremenijih, najhumanističkijih i najpotencijalnijih pristupa. 
Socijalni konstruktivizam objedinjuje dve veoma važne i prirodne karakteristike 
učenja: insistiranje na dubokom i ličnom razumevanju znanja i učenju kroz 
socijalne kontakte. Nastavnici bi trebalo da pomognu učenicima da shvate da je 
znanje socijalno konstruisano, da ih osposobe da budu kritički mislioci koji imaju 
znanje, stavove i veštine kojima mogu da doprinesu da se u demokratskom društvu 
prevaziđe jaz između ideala i stvarnosti. Učenici treba da budu uključeni u debate 
o konstrukciji znanja i različitim interpretacijama, kao i da se osposobe da kreiraju 
sopstvene interpretacije prošlosti i sadašnjosti, da razumeju sopstvenu poziciju, 
stavove, pretpostavke i verovanja (Banks, 1993).
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Gergen govori kako izraz konstruktivizam nije više pogodan jer asocira na 
teoriju Pijažea i predlaže upotrebu termina konstrukcionizam, ali smo se mi u 
ovom radu ipak opredelili za termin konstruktivizam, iz razloga što je uvreženiji 
u našem govornom području  (Ber, 2001). 

Socijalni konstruktivizam predstavlja jedan od najznačajnijih konstruktivističkih 
pristupa učenju i poučavanju. O njemu se najčešće govori kao o saznajnoj teoriji, 
ali ga je moguće smatrati validnom teorijom poučavanja, ali u netradicionalnom 
smislu. Konstruktivističke teorije obrazovanja mogu se razvrstati u četiri glavna 
pravca (Mušanović, 2000): pristup konstruktivističkog procesuiranja informacija, 
interaktivni konstruktivistički pristup, radikalni konstruktivistički pristup i 
socijalno-konstruktivistički pristup, koji polazi od pretpostavke da se znanje 
konstruiše kroz proces stvaranja koncenzusa u okviru grupe koja uči. Ne postoji 
objektivna realnost koju možemo oslikavati, a način spoznavanja je u bitnoj vezi 
sa kulturnim vrednostima, etničkim verovanjima i socijalnim koncenzusom grupe 
koja uči.

Teorija socijalnog konstruktivizma obuhvata znanja i discipline koje su 
utemeljene na ljudskim konstruktima koji su zavisni od uverenja i sistema 
vrednosti. Ovaj pristup ispituje načine na koje raspodela moći, ekonomski, politički 
i socijalni faktori utiču na način na koji grupa ljudi formira svoje razumevanje i 
znanje o svetu (Richardson, 1997). 

Ber (2001) navodi da postoje četiri osnovne pretpostavke koje su zajedničke 
svim teoretičarima socijalnog konstruktivizma, a to su:

1. Znanje nije pouzdano 

Socijalni konstruktivizam od nas zahteva da zauzmemo kritički stav prema 
tvrdnji da je naše razumevanje sveta pouzdano. Treba kritički preispitivati ideju 
da naša opažanja sveta zaista otkrivaju njegovu prirodu, potrebno je da se 
suprotstavimo shvatanju po kojem se konvencionalno znanje zasniva na 
objektivnom, nepristrasnom opažanju sveta. Ovom postavkom socijalni 
konstruktivizam se suprostavlja empirizmu i pozitivizmu u naukama.

Socijalni konstruktivizam nam govori kako moramo biti sumnjičavi prema 
svojim predstavama o svetu.

2. Shvatanje sveta je istorijski i kulturno specifično

Istorijski i kulturno su specifični načini na koje poimamo svet, ali i kategorije 
i pojmovi kojima se obično koristimo. Od mesta i vremena u kom živimo zavisi 
da li ćemo svet poimati u kategorijama muškarci/žene, kategorijama nacionalnosti 
i slično.
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3. Društveni odnosi su osnov znanja

Naše verzije znanja nastaju u svakodnevnoj interakciji ljudi u društvenom 
životu. Zbivanja među ljudima u svakodnevnom životu treba shvatiti kao postupke 
u toku kojih se naše zajedničke verzije znanja konstruišu. Prema tome, ono što 
smatramo istinom, to jest trenutno prihvaćen način shvatanja sveta, nije proizvod 
objektivnog posmatranja sveta, već je proizvod socijalnih procesa i interakcija u 
kojima su ljudi neprestano angažovani.

4.Znanje i društveno delanje su nerazdvojivo povezani

Naše konstrukcije sveta su mnogobrojne i one nastaju u socijalnoj interakciji, 
ali, isto tako, te konstrukcije zahtevaju ili izazivaju različitu vrstu delanja ljudskih 
bića.

Odavno se načelno govori o potrebi napuštanja ideje o nagomilavanju 
činjeničnog, normativnog i nepromenljivog znanja. Socijalni konstruktivizam 
iskreno i jasno otvara mogućnost drugačijeg pristupa, koji je realno izvodljiv, 
prilagodljiv svima, tolerantan i uzbudljiv. Ovaj pristup zahteva promenu ne samo 
u inicijalnom sticanju znanja, već i preispitivanje obrazovanih načela, upotrebljivog 
znanja i sistema vrednovanja postignuća i, uopšte, problematizuje upotrebu termina 
„postignuće“ u učenju. Konstruktivisti radije govore o ovladavanju tehnikama 
učenja nego o sticanju znanja, visoko vrednuju upotrebljivost i efikasnost stečenih 
veština, marginalizuju pasivno učenje sadržaja iz udžbenika i klasično ocenjivanje.

Ključnu ulogu u učenju ima interakcija, interakcija na relaciji učenika i 
nastavnika, učenika sa drugim učenicima i nastavnika sa kolektivom. Atmosfera 
u učionici bitno utiče ne samo na učenikov stav prema učenju, već i na njegovu 
kreativnost, toleranciju, sposobnost prilagođavanja, prihvatanje različitih pogleda  
i razvoj timskog duha. Učenje se ne može odvijati samo u glavi pojedinca, jer 
učenje uvek mora biti izazov, želja da se neka unutrašnja ili spoljašnja prepreka 
prevaziđe. Ovo je naročito značajno u uslovima multikulturnog obrazovanja, 
kakvom savremeno društvo teži.

Socijalni konstruktivizam ne predstavlja jedan jasno postavljen pogled na svet. 
Različita teorijska uverenja moguće je nazivati socijalnim konstruktivizmom, pod 
uslovom da ispunjavaju osnovne premise ovog pravca. Iako se teorijske struje u 
okviru ovog pravca mogu razlikovati u metodologiji i krajnjim ciljevima, prisutan 
je zajednički stav, prema kojem se sve one nedvosmisleno vezuju za znanje. Fokus 
je na kolektivnim verovanjima i praksi unutar realnosti, koja je društveno 
konstruisana individualnom voljom i delovanjem (Milutinović, 2011).

Gergen (prema Atwater, 1996) tvrdi da postoje dva tradicionalna shvatanja 
znanja: egzogeničko (okrenuto ka svetu) i endogeničko (okrenuto ka umu). On 
objašnjava da socijalni konstruktivizam u svojoj radikalnoj formi počinje sa 
jezikom kao središnjim pojmom, ne sa spoljašnjim svetom ili individualnim umnim 
procesom. U tom smislu, komunikacija i razvoj jezika predstavljaju preduslov 
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uspešnog učenja. Iako socijalni konstruktivizam sigurno predstavlja sponu između 
socijalnog i individualnog, ovo pomirenje moguće je tumačiti na različite načine, 
u zavisnosti od pozicioniranja na relaciji od radikalnog do umerenog socijalnog 
konstruktivizma.

S obzirom na to da socijalni konstruktivizam pažnju usredsređuje na ulogu 
procesa u društvu u kreiranju, uobličavanju i trajnosti znanja, jasno je zašto su 
centralni pojmovi o kojima se govori društveni odnosi i upotreba jezika. Bez obzira 
na prisutna teorijska neslaganja, jasno je da novi pristupi teže da reše problem 
moći i kontrole u učionici. Izmena u raspodeli moći, poimanje i prihvatanje novih 
uloga nisu ni lak ni jasan proces učenicima i nastavnicima. Moguće je da će mnogi 
iskusni nastavnici morati da raskrste sa svojim nekadašnjim, verovatno 
ukorenjenim, uverenjima i obrascima ponašanja. Postavlja se pitanje da li je taj 
cilj uopšte izvodljiv i u kojim uslovima. Četiri područja u okviru kojih nastavnici 
treba da se osnažuju kako bi došlo do pravilne raspodele moći i kontrole su: 

 – uzimanje u obzir nivoa kulture i jezika učenika prilikom organizovanja 
učenja;

 – uključivanje zajednice u školski život;
 – pedagoško delovanje na postizanju recipročne interakcije;
 – ohrabrivanje, nasuprot usađivanju straha od neuspeha (Atwater, 1996).

Konstruktivistička teorija može se smatrati krucijalnim elementom kritičkih 
teorija obrazovanja, koje školi zameraju njenu statičnost, prilično rigidnu 
okrenutost tradiciji i koje je optužuju da je jedan od najznačajnijih krivaca zbog 
kojih se postojeće nepovoljno stanje uporno održava. Dakle, jasno je zašto su 
socijalni konstruktivisti zainteresovani za proučavanje odnosa moći i pravednosti, 
za sagledavanje pitanja kako ekonomski, rasni, polni, ideološki, jezički, obrazovni, 
religijski i drugi socijalni faktori utiču na načine na koji pojedinci i određene 
društvene grupe konstruišu vlastiti svet i istine (Richardson, 2003). Najsnažniji 
cilj bi trebalo da bude osposobljavanje nastavnika i učenika za preispitivanje 
duboko usađenih navika i mitova, kojima se pravdaju određena društvena 
ponašanja i stavovi, ali i osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti kako bi 
postali aktivniji faktor u menjanju društva (Milutinović, 2011).

Socijalni konstruktivizam u školskoj sredini, i generalno u nastavi, usmeren 
je na nekoliko najznačajnijih polja:

 – osnaživanje pojedinca kroz kolektiv i osnaživanje kolektiva kroz napredak 
pojedinaca;

 – problematizaciju predrasuda i stereotipa na jedan inovativan način;
 – ojačavanje samopouzdanja, koje bi moralo da dovede do prihvatanja različitih 
stavova i slobodnog izražavanja vlastitih;

 – proučavanje, razumevanje i razvoj jezika;
 – razumevanje različitog porekla i značaja individualne kulture;
 – preispitivanje raspodele moći;
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 – unapređivanje efikasnosti i primenljivosti znanja.

SOCIOTRANSFORMATIVNI KONSTRUKTIVIZAM

Poslednjih nekoliko decenija individualni konstruktivizam je bio preovlađujući 
teorijski okvir za razumevanje učenja  i poučavanja. Ova orijentacija se fokusira 
na individualne mentalne procese i na lokus konstrukcije znanja. U poslednje 
vreme, ovaj okvir sve više se nalazi pred izazovom i kritikama, pre svega od strane 
socijalnog konstruktivizma. Oba, i socijalni i individualni konstruktivizam, 
zaboravljaju da uključe koncept agensnosti, koji povezuje nova znanja sa 
transformativnom akcijom. Agensnost se definiše kao uloga koju biramo da igramo 
prilikom pomaganja da se drugim ljudima obezbedi dobrobit, posebno onima koji 
su u nepovoljnijem položaju u odnosu na naš položaj. Sociotransformativni 
konstruktivizam pozajmljuje elemente od multikulturalnog obrazovanja, kao 
teorije socijalne pravde, i od socijalnog konstruktivizma, kao teorije učenja, a sve 
u cilju dekonstrukcije moći koja prožima istorijske, institucionalne i sociokulturne 
kontekste koji imaju uticaja na učenje i poučavanje (Rodriguez & Berryman, 2002). 

Ukoliko prihvatimo činjenicu da je znanje društveno konstruisano u kulturnom, 
istorijskom i institucionalnom kontekstu, šta nam je činiti dalje? 
Sociotransformativni konstruktivizam ide korak dalje u smeru dekonstrukcije 
struktura moći koje stoje iza  kulturnih, istorijskih i institucionalnih konteksta, 
odnosno omogućava da se postojeći konteksti transformišu kako bi se ostvarili 
ciljevi socijalne pravde. Potrebno je odgovoriti na pitanje kako ova činjenica može 
da koristi u radu u učionici ili da pomaže u sprovođenju istraživanja. 
Sociotransformativni konstruktivizam kroz četiri elementa pokušava da da 
odgovor na ovo pitanje: 

1. Dijaloška konverzacija se bazira na Bahtinovom objašnjenju dijalogičnosti 
i označava mnogo više od uključenosti u dijalog. Dijalogičnost govori o 
tome da ako želimo da razumemo ono šta drugi govori, mi moramo da 
poštujemo drugu osobu. Da bismo imali smislenu konverzaciju sa nekim, 
moramo ne samo da slušamo naše reči, nego i da razumemo i poštujemo i 
tuđe perspektive, koje reflektuju drugačije kontekste i iskustva. Akcenat je 
da ne obraćamo pažnju samo na ono šta je rečeno, nego i zašto je rečeno 
(urađeno). Poverenje je centralni konstrukt, koji treba da se ostvaruje u 
odnosu svih aktera obrazovnog procesa. Poverenje je neophodno među 
različitim hijerarhijskim položajima (npr. učenik − nastavnik, direktor − 
nastavnik) i među različitim sociokulturnim grupama.

2. Autentična aktivnost označava da svaki nastavni predmet treba da se 
razmatra sa stanovišta njegove sociokulturne relevantnosti i povezanosti sa 
svakodnevnim životom. Aktivnosti u kojima se učenici angažuju treba da 
aktiviraju i njihove ruke i njihove glave, odnosno da podstaknu učenike da 
misle i da deluju. Nastavnici treba da se zapitaju koliko aktivnosti u kojima 
angažuju učenike zaista aktiviraju i njihove ruke i njihove glave.
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3. Metakognicija je konstrukt koji se prvo pojavio u individualnom 
konstruktivizmu. Pod metakognicijom se podrazumeva znanje, svesnost i 
kontrola nad vlastitim procesom učenja. Učenici treba da postanu svesni 
procesa učenja, da postanu kritički mislioci, da budu svesni zašto uče nešto. 
Oni sebi treba da postavljaju pitanja tipa „Zašto učim ovo?“, „Kojom 
drugom metodom bih ovo naučio bolje?“, „Koji je smisao učenja/zadatka?“ 
i slično.

4. Refleksivnost se odnosi na svesnost kako nečija društvena obeležja (npr. 
etnicitet, kultura ili socioekonomski status), ideologija (npr. sistem vrednosti 
i uverenja) i akademski status (npr. obrazovanje i veštine) imaju uticaja na 
ono što se smatra da je važno za učenje. Refleksivnost omogućuje učenicima 
i nastavnicima da uvide moć kulture i da pronađu puteve kako bi svi imali 
koristi od nje, a ne samo privilegovani pojedinci – ona nam omogućuje da 
bolje razumemo svoje i tuđe akcije. Refleksivnost je, takođe, povezana sa 
svesnošću kako mi možemo da delujemo kako bismo ostvarili neku 
društvenu promenu. Stoga se u tipičnoj učionici koja se bazira na principima 
sociotransformativnog konstruktivizma mogu očekivati učestale diskusije 
o tome kako znanje nastaje i prenosi se, zašto su određena znanja važna, 
zašto se određena istraživanja pominju kao značajna, čijim interesima 
pogoduju takva istraživanja i slično (Rodriguez & Berryman, 2002; 
Rodriguez, 1998; Zozakiewicz & Rodriguez, 2007). 

Sociotransformativni konstruktivizam treba da obezbedi takav kurikulum koji 
će imati nova i sociokulturno relevantna znanja, koja će podsticati smislen dijalog 
između nastavnika i učenika, a sve u cilju kako bi postali aktivni članovi svojih 
zajednica (Rodriguez & Berryman, 2002).Jedno od ključnih pitanja je obrazovanje 
i priprema nastavnika koji bi radili u obrazovnom sistemu zasnovanom na ovom 
konceptu. Veoma je značajno pomenuti projekat „Maxima“, koji je nastojao da 
pomogne nastavnicima nauke, matematike, inženjerstva i tehnologije da uspostave 
okruženje za učenje koje je inkluzivno po pitanju pola, kulturno relevantno i 
zasnovano na istraživanju i preispitivanju. Osnova ovog projekta je upravo 
sociotransformativni konstruktivizam. Neki od ključnih pristupa u ovom projektu 
su bili: kreiranje obrazovnih situacija koje su smislene, autentične i bitne kako za 
dečake, tako i za devojčice; korićenje neseksističkog i inkluzivnog jezika; 
osnaživanje kolaborativnog učenja i izbegavanje kompetitivnih situacija; 
obezbeđivanje mogućnosti za kritičko prosuđivanje o uticaju pola i kulture na 
naše svakodnevne živote i na društvo; istraživanje ko donosi odluke o tome šta je 
definisano kao nauka, ili koje istraživanje je vredno. „Maxima“ je bio projekat 
koji je trajao tri godine, obuhvatao je nastavnike četvrtog, petog i šestog razreda 
iz regularnih, specijalnih i bilingvalnih škola (španski i engleski), a učenici u 
školama su bili pretežno poreklom iz Latinske Amerike. Svakog leta je osnivan 
institut u kome su nastavnici dve nedelje imali priliku da unaprede svoje 
nastavničke i akademske veštine i znanja. Istraživači su bili posebno zainteresovani 
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za pitanja kako učesnici vide ovaj projekat i ovakav pristup njihovom 
profesionalnom razvoju i kako iskustva stečena tokom projekta utiču na nastavnike 
i njihov rad u učionici, u smislu da on postane orijentisan na učenika, 
multikulturalan i inkluzivan po pitanju pola. Više od 70 % nastavnika je potvrdilo 
da im je projekat značio kao vid stručnog usavršavanja u segmentu nauke za koju 
su inicijalno obrazovani. Nastavnici su se osećali prihvaćeni, povezani i više od 
80 % njih je kao najvažniju prednost istaklo to što su mogli da podele svoja 
razmišljanja sa drugima. Što se tiče rezultata vezanih za drugo pitanje, 60 % 
nastavnika je odgovorilo da im je iskustvo stečeno tokom projekta omogućilo da 
kritički sagledaju svoj rad, dok je više od 80% nastavnika primenjivalo pristupe 
u svom radu koji su se temeljili na multikulturalnosti i inkluziji u pogledu pola. 
Istraživači su zaključili da su svi učitelji u svom radu počeli da primenjuju makar 
jednu ili više aktivnosti iz spektra sociotransformativnog konstruktivizma 
(Zozakiewicz & Rodriguez, 2007).

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Socijalni konstruktivizam i multikulturalizam u obrazovanju imaju isti cilj, a 
to je razumevanje konstrukcije znanja u terminima društvene interakcije. Socijalni 
konstruktivisti priznaju značaj sredinjskih vrednosti prilikom kreiranja znanja i 
zalažu se za shvatanje da mnoga znanja i intencije pojedinaca svoje korene imaju 
u društvu čiji je osoba član. Učionica je mesto gde se ova dva pristupa značajno 
prepliću. 

Konstruktivistička metateorija, a naročito socijalni konstruktivizam, ima 
značajne implikacije za obrazovnu praksu, koja je u preklapanju sa praksama i 
ciljevima multikulturalnog obrazovanja. Navešćemo neke od njih:

 – shvatanje znanja kao društvene konstrukcije koja zavisi od istorijskih i 
kulturnih konteksta, kao i odnosa moći u pojedinim društvima,

 – uvažavanje specifičnosti svakog pojedinog učenika, njihovog predznanja, 
života van škole i njihovih kulturnih specifičnosti,

 – podsticanje kulturnog pluralizma, demokratičnosti u obrazovanju i 
višestrukih perspektiva,

 – izmenjenu ulogu nastavnika – od centralne figure u učionici do facilitatora 
obrazovnog procesa, kao i drugačije obrazovanje nastavničkog kadra i 
stručno usavršavanje nastavnika,

 – razvijanje kritičkog mišljenja učenika i kritičkog stava prema znanju i 
uvreženim shvatanjima, sa akcentom na razumevanju odnosa moći, koji 
kreiraju znanja i razumevanje društvenih, kulturnih i istorijskih faktora koji 
utiču na konstrukciju znanja,

 – razvijanje saradničkog odnosa između učenika, ali i drugih subjekata 
obrazovnog procesa.



521SOCIJALNI KONSTRUKTIVIZAM U OBRAZOVANJU – UVOD U...

Socijalni konstruktivizam može da bude veoma važna teorija, koja će 
usmeravati dalji razvoj i implementaciju multikulturalnog obrazovanja. Kreiranje 
multikulturalne učionice, zasnovane na sociokonstruktivističkim principima, 
nailazi na brojne izazove. Potreban je radikalan zaokret u poimanju svrhe 
obrazovanja, položaja aktera obrazovnog procesa, pripremanju nastavnika, 
revidiranju znanja u postojećim udžbenicima, promišljanju dosadašnjih obrazovnih 
praksi i načina rada.
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JEZIK I SUBVERZIVNOST.
JEZIK KAO PONAVLJAJUĆA-PERFORMATIVNA PRAKSA I 

STRATEGIJE SUBVERZIVNOSTI

In this paper I will try to lay out a certain notion of language and its compulsory character 
and possibilities of subversion of language. I will try to unfold the aim of the paper through 
three steps. In the first step I will point out to significance of appearance of language paradigm 
in the 20th century philosophy (so-called linguistic turn) and consequences that emerged 
within such event, considering ontological paradigm. Through this step I will offer a notion 
of language on the backgrond of concepts performative or constative statements and repetition. 
In the second step I will show the place of the critique inside ontological paradigm and I will 
try to lay out certain logic of subversion. In the third step I will try to point out concrete 
possibilities of subversion of discourse within its compulsory character, on behalf of 
constitution of subjectivity.

Key words: Language, Performative, Repetition, Simulacrum, Subversivity

UVOD

Zamislio sam ovo izlaganje kao sprovođenje moje namere putem tri koraka. 
Prvi korak se ogleda u ukazivanju na značaj jezika, te njegovog nastupa kao 
filozofske teme. Dalje u nastavku se daje određenje jezika kao preformativno-
ponavljajuće prakse. Time bih u ovom prvom delu ukazao na događaj koji nam je 
poznat pod imenom jezičkog obrata (linguistic turn), njegov značaj u pogledu na 
ovaj rad, te na konsekvence koje proizilaze po ontološku paradigmu u pogledu 
ovog događaja. Ove tematizacije imaju za cilj ukazivanje na jednu promenu 
pogleda koja se dešava sa ovim događajem. Dalje bih putem ovog koraka pokušao 
bliže da odredim navedene karaktere jezika koje u svome izlaganju držim za bitne. 
Dakle, prvobitno bih ukazao na određenje pojma performativnih iskaza, a u razlici 
spram konstativnih iskaza, i zatim se nadovezao na pojam ponavljanja kao takav. 
Kroz drugi korak hteo bih da ukažem kako se unutar same ontološke problematike 
odnosno ontološke paradigme ili interpretacije ukazuje nešto poput risa, poput 
linije pucanja (Bruchlinie) odnosno kako sama ontološka paradigma unutar sebe 

1  a0814252@unet.univie.ac.at



526 Davor Lazić

same dolazi na svoj obod. Time bih na ovom mestu ukazao na jednu (onto)logiku 
subverzije. Poslednji (treći) korak treba da vodi ka razradi ove logike subverzivnosti 
te njenoj konkretizaciji kroz same primere subverzivnosti. Pokušaću da opišem 
same situacije u kojima se sprovode ovakve strategije, šta one treba da znače i da 
ukažem na učinke ovakvog delovanja. Što se tiče samog načina sprovođenja, on 
je po mom samorazumevanju fenomenološki, dok ću sa druge strane, radi same 
ekonomije znaka, ukazivati na određene autore, studije, tekstove da bih time 
samim slušaocima a potom i čitaocima pružio ili olakšao veze za uključenje u 
razumevanje onoga što je ovde na stvari, o čemu se radi, ono što se pokušava. 
Time izlaganje na jedan način hoće a na drugi neće da bude istorijsko.

JEZIK KAO PARADIGMA I JEZIČKI OBRAT (LINGUISTIC TURN)

Jezički obrat, kovanica kojoj je kumovao Ričard Rorti, u našem je vremenu 
postao jedno opšte mesto interpretacije nekog toka filozofije koji treba da prikaže 
svojevrsni kontinuitet i diskontinuitet filozofije u kojoj se dešava neka razlika i 
promena. U tom smislu zanimljiv je tekst Herberta Šnedelbaha sa jednostavnim 
nazivom „Filozofija“ iz dvotomnog dela čiji je uređivač zajedno sa Ekehard 
Martensom (Schnädelbach, 2003). U pomenutom tekstu Šnedelbah navodi jedno 
moguće objašnjenje tih različitih tokova onoga što nazivamo filozofija, te nudi 
jednu moguću sistematizaciju tih i takvih tokova, kontinuiteta i diskontinuiteta. 
Šnedelbah preuzima Kunov pojam ili model paradigme, pod kojim se obično 
razume skup teoretskih i vrednosnih pretpostavki od kojih se polazi unutar jedne 
naučne zajednice, a koje kao takve nikada ne bivaju predmetom nauke u njenom 
normalnom funcionisanju, te ga potom primenjuje razlikujući tri paradigme u 
istoriji filozofije. Tri paradigme imenuje i određuje kao ontološku, mentalističku 
i kao jezičku paradigmu u filozofiji. Iako ovakva šematizovanja mogu da vode 
različitim problemima i sužavanjima same problematike, odnosno svaka 
šematizacija uvek pokazuje i svoju nedostatnost, to svakako nije dovoljan razlog 
da se one ne koriste. Smatram da je jednu ovakvu šematizaciju zgodno navesti jer 
se time upravo dobija vidljivost razlika, te se onda da zorno prikazati značenje 
jezičkog obrata i onoga što se imenuje njime. Tako nam ova sistematizacija po 
paradigmama daje jednu strukturu razumevanja same (istorije) filozofije, putem 
koje onda možemo da mislimo paradigme kao takve a onda i u odnosu jedne prema 
drugoj. Ovaj model tako ima jednu stratešku poziciju unutar ovoga rada kao 
tematizacije odnosa jezika i onoga što jeste, odnosno odnosa jezičke i ontološke 
paradigme.

Postoji jedan takoreći, kod Šnedelbaha „prećutani“ praizvor iz istorije filozofije 
ali takođe i iz samog istraživanja jezika, odnosno nauke o jeziku. Ova podela po 
paradigmama već se može isčitati, odnosno naknadno se može iščitati, već kod 
samog Aristotela i njegovog spisa O izrazu (Peri Hermeneias). 

Glasovni /izraz/ je simbol duševnih stanja /παθημὰτων/, a napisana /slova/ 
su simbol glasovnih /izraza/. No kao što nemaju svi ista slova, tako im ni 
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glasovni /izrazi/ nisu isti; ali ono čega su ovo znaci /σημεῖα/ kao nečega 
prvobitnog, to je sve stanje duše, a ono što je tome slično već jeste stvar /
πραγμάτα/. (Aristotel, 16a 3-8)

Iz ovog dela kod Aristotela se derivira ideja semiotičkog trougla i šematizacija 
koju on nosi.  Semiotički trugao daje uvid u odnose između, sa jedne strane onoga 
čime označavamo nešto tj. znaka, kao pisani i govorni znak; sa druge strane ono 
što označavamo ovim znakom a to je predmet ili predmetnost; i trećeg člana 
semiotičkog trougla kao ideje, predstave ili pojma. Time su upravo imenovani 
činioci semiotičkog trugla.

Ako sada bacimo povratni pogled na Šnedelbahovu podelu po paradigmama, 
vidimo da se ovo mesto iz Aristotelovog spisa „O izrazu“ relativno podudara sa 
podelom koju on pravi u svom tekstu. Ono što su u semiotičkom trouglu njegove 
stranice, kod Šnedelbaha su paradigme. Sama ta podela može biti upitna, te je 
moguće govoriti o mogućnosti nekih paradigmi koje nisu navedene (npr. u 
savremenoj filozofiji se govori o kognitivnom, praktičkom, medijalnom odnosno 
ikoničkom obratu), kao i o tome da li se paradigmatičnost filozofije iscrpljuje ovim 
trima paradigmama. Ovim modelom se takođe ne želi sugerisati neka linearnost 
istorije filozofije sa tri tačke obrta, ukoliko bi ikome u okviru savremenih aktuelnih 
pozicija uopšte i palo na pamet tako nešto. Tema ovog rada ipak nije istraživanje 
najplauzibilnijeg modela za periodizaciju (istorije) filozofije, tako da je šematizacija 
putem semiotičkog truogla za potrebe ovoga rada, kojem relativno korespondira 
Šnedelbahov model, kako dostatna, tako i potpuno smislena.

Ove tri paradigme pojavljuju se kroz različite pristupe, preuzimajući težišni 
značaj, manje-više onako kako Kun interpretira paradigme, ovde sa jednom 
razlikom koja je vezana za specifičnost filozofije i specifičnost f lozofskog 
istraživanja. Uvođenje Aristotela nam ovde donosi uvid da su sve te paradigme 
prisutne u svojoj klici u svakom mogućem istorijskom periodu. Mogli bismo reći 
da su univerzalne, odnosno aistorične. Kod Aristotela vidimo da su sva ta tri mesta 
prisutna – kao znak, kao predmet i kao predstava ili ideja. Ono karakteristično za 
ontološku paradigmu, koja se oblikuje već sa samom konstitucijom filozofije 
(barem u smislu evropske filozofije)  u tradiciji grčke filozofije, jeste primat same 
ideje odnosno predmeta u odnosu na znak (Platon, 438e-439b). U zavisnosti od 
toga da li je posredi idealistička ili više realistička, naturalistička interpretacija, 
onda je težište više na samom predmetu, odnosno predstavi ili ideji. U prvi plan 
pod ontološkom paradigmom stupa predmet odnosno ideja tako da sam jezik ostaje 
u određenom smislu zanemaren. Privilegovano mesto istine biva sama ideja 
odnosno predmetnost. Međusobni odnosi u kojima stoje znak, predmetnost i ideja 
ili predstava se pokazuju dvostruko. Uvek jedan član semiotičkog trugla 
(paradigma) stupa u prvi plan, što ujedno dovodi ostale članove semiotičkog 
trougla u zadnji plan, odnosno vodi ih u odnos zanemarenosti. To ne znači da 
ostali članovi semiotičkog trougla (potencijalne paradigme) iščezavaju sa 
stupanjem određenog člana u prvi plan, nego oni bivaju mereni, shvatani pod 
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optikom postojeće paradigme. Međusobni odnos članova semiotičkog trougla 
(paradigmi) stoga je prekaran. 

Druga paradigma, odnosno mentalistička paradigma, kako je Šnedelbah 
imenuje, biva nam poznatom kroz novovekovnu filozofiju i ono što se naziva 
novovekovna subjektivnost. Privilegovano mesto unutar semiotičkog trougla ne 
pripada više predmetu, odnosno ideji tj. ontološkoj paradigmi u striktnom smislu, 
nego se težište premešta na voluntarističkog subjekta novovekovlja. U terminologiji 
semiotičkog trougla težište se premešta na predstavu, ideju, ali ovde sada pre u 
jednom subjektivnom smislu odnosno problematičnim u pogledu na realnost, 
odnosno predmet. Time se zanemarivanje jezika nastavlja, ali ne više kao u odnosu 
zanemarenosti pod pretpostavkama ontološke paradigme, nego pod pretpostavkama 
mentalističke paradigme. Sa istupanjem voluntarističkog subjekta, te 
uspostavljanjem novih odnosa unutar semiotičkog trougla, kroz svojevrsnu 
diferencijaciju, kao i reorganizaciju smisla, nastaje i određenje jezika kao 
komunikativnog sredstva, tj. jedno instrumentalno određenje jezika. Ovo 
instrumentalno određenje jezika ima upravo za svoju pretpostavku mentalističku 
paradigmu, ukoliko ostajemo u terminologiji H. Šnedelbaha a u pogledu 
sistematizacije (istorije) filozofije. 

Na trećem mestu dolazimo do samog jezičkog obrata. Šta se dešava u okviru 
onoga što imenujemo jezičkim obratom? Ono što se dešava na ravni jezičkog 
obrata da se kratko i pregnantno putem citata iz jednog Hajdegerovog spisa zorno 
prikazati: „Jezik govori [Die Sprache spricht]“ (Heidegger, 1985, S. 10 ff.). Sa 
ovim preokretom u slici mišljenja, jezik stupa na istaknuto mesto unutar ove 
podele, odnosno organizacije smisla. U šemi semiotičkog trougla dolazi do izražaja 
znak i njegova nova uloga unutar ove preraspodele. Jezik tako gubi, u određenom 
smislu subjektivističku i idealističku (realističku) auru, te zadobija sopstveni 
značaj, odnosno sopstvenu auru. Putem ovog obrta dešava se promena u percepciji 
jezika, te se tako jezik više ne razume kao neutralno sredstvo komunikacije. Sa 
subjektivističke pozicije u strogom smislu, razmišljanja bi išla u smeru da nije 
bitno kako stoji stvar sa jezikom, koji je jezik u pitanju, šta je uopšte jezik, kako 
je jezik, nego je bitno kako ga subjekt upotrebljava, koristi. Na ovom mestu biva 
vidljivim jedan rez, jedno zasecanje, unutar koga se sama jezička problematika 
lišava tla sa koga bi se mogla uopšte interpretirati kao takva. Na ovom mestu biva 
vidljiv značaj paradigmi i paradigmatičnosti i koliko one utiču na sam pogled, na 
samo gledanje, na samo ono što će se pojaviti i što se pojavljuje u pogledu. Tako 
smo uvek upleteni u određena sužavanja i otvaranja u odnosu na određena 
polazišta. Značaj jezičkog obrata jeste upravo u tome što odbacuje ovu redukciju 
i što nas otvara za uvide da jezik kao takav ima intencionalni sadržaj i određenu 
usmerenost, a to znači ne u odnosu na neku subjektivnost i na subjektivnu 
upotrebu. Tako biva vidljivo da se sa samim promenama paradigmi, sa različitim 
naglašavanjima i zanemarivanjima, dešava artikulacija semiotičkog trougla, kao 
i ujedno razumevanje same stvarnosti. Jezički obrat je postalo opšte mesto u 
različitim diskursima. Ovde je pokušano da se ova sintagma izvuče iz neke 
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prosečne razumljivosti, a onda da  se i  ponudi eksplicitan uvid u njeno značenje 
kao jedan događaj.  

Dalje bih ukazao na primeru Džudit Batler kako upravo ova nova organizacija 
smisla kao jezički obrat, donosi jedno drugačije razumevanje stvarnosti i određene 
konsekvence koje prate to dešavanje, te tako omogućuju novi uvid u smisao ili 
ono što nazivamo stvarnost. Džudit Batler je dobar primer jer se u svojim ranim 
radovima upravo bavi odnosima znaka i tela. Putem njenog dela biva vidljivim 
kako se odvija ova jezička paradigmatičnost i šta ona omogućava da se vidi, šta 
dozvoljava da se interpretira. Dalje biva vidljivim kako može jedna nova 
organizacija smisla da se uspostavi u pogledu na semiotički trougao. 

Sa rečima Dž. Batler to glasi na sledeći način: 

Diskurs nije puka izgovorena reč, već i pojam označavanja koji se ne odnosi 
samo na to kako neki označitelj znači to što znači, već kako izvesne 
diskurzivne forme artikulišu objekte i subjekte u njihovoj inteligibilnosti. 
(...) Diskurs ne reprezentuje niti naprosto izveštava o unapred datim 
praksama i odnosima, već zalazi u njihovu artikulaciju, zbog čega je 
produktivan. (Butler, 1993, 138)

Putem ovog citata biva takođe vidnim odnošenje znaka i predmeta, odnosno 
kod Batler u pogledu odnosa diskursa i tela. Odnos u kome stoji diskurs (znak) i 
telo (predmet) nije neutralan ili bezazlen odnos ili naprosto izveštaj o nekoj 
zatečenoj datosti koju onda jezički opisujemo, nego je reč o tome da je jezik 
produktivan i konstituiše ono što ona naziva inteligibilnošću. Jezik daje jednu 
organizaciju smisla u kojoj onda padaju ujedno stvari, odnosi, radnje. Jezik se čini 
kao neki sistem kojim mi, takoreći, „obuhvatamo“ stvarnost. Sa druge strane to 
ne znači da jezik stoji izvan stvarnosti, te da on naknadno stupa u stvarnost, te je 
preoblikuje, nego je reč o tome da ne postoji, u strogom smislu, neko izvan jezika 
(izuzev one konstitutivne spoljašnjosti). Jezik daje telu da postoji ili jezik 
ovaploćuje telo. Ovo ne znači da je jezik uzrok tela u nekoj kauzalnoj šemi nego 
da jezik i telo padaju ujedno i jedno od drugog teško da su odvojivi. Jezik i telo 
su isprepleteni. Tako postaje vidljivom, pod pretpostavkom jezičke paradigme, 
odnosno putem okreta u pogledu, normativnost i moć koja kao takva postoji u 
jeziku. Normativnost i moć jezika tako nije naprosto stvar subjektivnog izbora. 

Jezik tako igra jednu ulogu u otključenju sveta [welterschließende Rolle] (Villa, 
2003, 21). Jezik nam daje da svet bude pristupačan i putem jezika svet nam se 
daje. Jezik nam omogućuje pristup stvarnosti, pristup stvarima. Pri jutarnjem 
buđenju svakoga jutra nam se ne otvara primordijalni haos, u kojem mi onda 
stvarima sa kojima se susrećemo moramo da pripišemo ili da iznađemo neka 
subjektivna značenja, nego su nam stvari već prisne, kao i njihova značenja. 
Stvarnost nam ne biva upitnom, postupamo u njoj kao što plivamo u vodi. Ona 
nam pruža otpor ali nam omogućuje i kretanje kroz istu. 
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KONSTATIVI I PERFORMATIVI

U istoriji filozofije nalazimo jedno rano nastalo snažno ubeđenje u pogledu 
jezika. Ovo ubeđenje može se primetiti još u Aristotelovom spisu Peri hermeneias. 
U navedenom spisu razlikovaće Aristotel iskaze od drugih mogućih jezičkih 
izraza. Tako on pominje sa jedne strane iskazni govor (λόγος ἀποφαντικὸς) i 
sa druge strane izraze poput molbe, zahteva, pitanja i dr (Aristotel, 17a). Iskazni 
govor razlikuje se od drugih izraza na taj način što ima mogućnost da bude istinit 
ili lažan. Pitanje ili molba teško da mogu da budu lažni. Ova vrsta iskaza igraće 
odlučujuću i centralnu ulogu u tzv. Aristotelovom Organonu. Ova poenta i njen 
uticaj na evropsko mišljenje teško da se mogu preceniti. 

Džon Longšo Ostin svojim delom postiže određen prodor u prostor onoga 
neistraženog, odnosno dugo vremena zanemarenog. Tokom svoje akademske 
aktivnosti bavio se upravo onim izrazima, koji su, takoreći, ostali dugo u senci 
λόγος ἀποφαντικὸς-a. Na mnogim mestima kod nekih drugih autora bi se 
možda dala navesti slična razlika koju sprovodi Ostin (npr. Kantovo razlikovanje 
između konstitutivnih i regulativnih osnovnih stavova [Grundsätze]), no ipak niko 
nije ovoj problematici u svom delu dao jednu takvu centralnu ulogu, te pripadajuća 
pitanja tako iscrpno obradio. 

Prvim korakom u svojoj raspravi Ostin ukazuje na razlike između konstativnih 
i performativnih iskaza (Ostin, 1994, 13-21). Način konstativnih iskaza je takav 
da pri iskazivanju istih tvrdimo ili odričemo postojanje određenog predmeta. Ako 
predmet postoji, onda je iskaz istinit a ukoliko ne postoji, onda je lažan. Sa 
ovakvim konstatujućim iskazima ponavlja se ono što već u prirodi, odnosno u 
svetu postoji. Konstativni iskaz predstavlja ono što je već u svetu prisutno. 
Performativni iskazi nasuprot tome imaju sopstveno područje važenja. 
Performativni iskazi nisu manjkavi iskazi, nego oni poseduju svoje sopstveno 
dostojanstvo. Naslov Ostinove knjige How to Do Things with Words (u srpskom 
prevodu Kako delovati rečima) može nam približiti značenje performativnih 
iskaza. Kako sam naslov kaže, reč je o mogućnosti da se stvari čine rečima, 
odnosno o delotvornom potencijalu reči. Naspram konstativnih iskaza (λόγος 
ἀποφαντικὸς) putem kojih ponavljamo nešto što već postoji u svetu ili čije 
postojanje u svetu tvrdimo, performativni iskazi proizvode stvar ili stvarnost kao 
takvu. Primeri koji  su već postali klasični i koje nalazimo kod Ostina su: „Uzimam 
ovu ženu za zakonitu venčanu suprugu“, „Imenujem ovaj brod Kraljica Elizabeta“, 
„Moj sat udeljujem i zaveštavam mome bratu“, „Kladim se u šest penija da će 
sutra biti kiše“ (Ostin, 1994, 15). Sa rečima i putem reči nastaje sama stvarnost. 
Performativni iskazi ne ponavljaju nešto što je već u prirodi prisutno i oni nisu 
zamena za nešto drugo, nego su oni ujedno i stvarskost stvari koju uspostavljaju. 
Performatvni iskazi ne reprezentuju svet nego su u sam svet kao takvi involvirani 
(Bertram, 2011, 119; Posselt i Flatscher,  2012/13). 

U drugom koraku Ostin sprovodi još jedan preokret u svojoj raspravi. On dolazi 
do zaključka da se ne mogu jasne i čvrste granice utvrditi između performativnih 
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i konstativnih iskaza. Iz toga sledi da svi iskazi, u određenom smislu, poseduju 
performativni karakter. Tako govor o tipologiji biva dopunjen govorom o gradaciji 
u pogledu performativnosti. Džon Serl će nastaviti rad na teoriji performativa ali 
suprotno od Ostina zanemariće njegovo odbacivanje striktnog razlikovanja u 
pogledu konstativa i performativa. Iako se Serlov rad ponegde razumeva kao 
napredak i dalje razvijanje te poboljšanje teorije performativa, upravo zbog 
njegovog napuštanja gradacije u korist tipologije, odnosno napuštanja Ostinovog 
odbacivanja striktnog razlikovanja konstativa od performativa, njegov doprinos 
vodi u suprotnom smeru u odnosu na intenciju kojom je vođen ovaj rad (Krämer, 
2011, 135 ff.).

U pogledu na semiotički trougao odnos između znaka i označenog biva 
radikalizovan. Govor nije naprosto opis stanja stvari, nego ujedno i jedno delanje. 
Znak nije nešto što naprosto lepimo na stvari, nego ima i određenu produktivnu 
moć. Znak i označeno stoje u jednom prekarnom odnosu.

Učenje o performativnim iskazima imalo je veliki uticaj na savremenu 
filozofiju, kako u anglosaksonskom tako  u evropskom svetu, te se razvilo kako 
u različitim smerovima, tako i u različitim oblastima primene. Kada je reč o Dž. 
Batler možemo reći da su performativi pali na plodno tle. Tako nalazimo u jednom 
njenom kraćem spisu sledeće:

Performativni čin je čin koji stvara [which brings into being] ili odigrava 
[enacts] ono što imenuje, čime označava konstitutivnu ili produktivnu moć 
diskursa. (Butler, 1993, 134)

Performativi ovde služe prvenstveno u svrhu jedne kritike stabilnih identiteta. 
Performativi uspevaju da ukažu na jedan aspekt govora koji bi inače verovatno 
promicao ako bismo svaki govor filtrirali putem konstativa. 

PONAVLJANJE

Pojam ponavljanja u modernu filozofiju uvodi Kjerkegor. Izumevanje jednog 
takvog pojma služi Kjerkegoru kao oružje okrenuto prevashodno protiv pojma 
Aufhebunga kod Hegela, koji predstavlja kako krunu idealističke filozofije, tako 
i fiksnu metu potonjih filozofa nakon tzv. „sloma nemačkog idealizma“ 
(Schnädelbach, 1983, 15) u pogledu evropske filozofske tradicije. Kjerkegor se 
tako okreće protiv idealističke tradicije u filozofiji pokušavajući da pruži jednu 
alternativu takvom učenju. 

(...) ponavljanje [Wiederholung] je presudan izraz za to što je kod Grka bilo 
„sećanje“. Kao što su ovi tada učili da je svo saznanje sećanje, tako nova 
filosofija želi da uči kako je čitav život ponavljanje. (...) Ponavljanje i sećanje 
je isto kretanje, samo u suprotnom smeru. Jer ono čega se sećamo, bilo je 
i povratno [nach rückwärts] se ponavlja, nasuprot čemu se stvarno 
ponavljanje unapred [nach vorwärts] seća. (Kierkegaard, 2005, 7) 
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Kada to danas čitamo zvuči skoro kao proročanstvo. Pojam ponavljanja biva 
posle Kjerkegora u različitim diskursima uporno ponavljan. Za Kjerkegora je 
ponavljanje jedno kretanje koje se ne kreće u smeru podsećanja na ideje, nego 
ponavlja ono čiji sadržaj u sećanju nije moguće pronaći. Pojam ponavljanja otvara 
nam jednu kontradikciju, koja je ujedno kontradikcija same konstitucije 
subjektivnosti. Kjerkegor tako stvara jednu mrežu pojmova koji mu služe za 
izgradnju jednog novog horizonta. Na mesto Platonovih pojmova podsećanja 
(ἀνάμνησις; nem. Wiedererinnerung) i ideja on uvodi pojmove ponavljanja i tre-
nutka. Ovi pojmovi služe izgradnji jednog alternativnog horizonta koji bi potom 
omogućio jedno drugačije iskustvo stvarnosti. Na ravni Kjerkegorove povesne si-
tuiranosti reč je o pokušaju rekreiranja Hrišćanstva i hrišćanskog Weltanschauung-
a. Sećanje okrenuto ka napred jeste pokušaj ponavljanja arhetipa Hristovog drugog 
dolaska za razliku od sećanja okrenutog ka nazad koji vodi u „arheologiju izgubl-
jenog prisustva/sadašnjosti [an archeology of lost presence]“ (Caputo, 1987, 34). 

U prvom slučaju, performativnost se mora razumeti ne kao pojedinačan ili 
hotimičan „čin“ veća kao reiterativna i citatska praksa kojom diskurs 
proizvodi dejstva koja imenuje. (Butler, 1993a, 2)

Performativi stoje u odnosu sa moći koju nalazimo u ponavljanju. Performativi 
ne deluju naprosto sami po sebi i tako Creatio ex nihilo uspostavljaju stvarnost, nego 
se oslanjaju na jednu normu koju ponavljaju. Performativi crpe snagu iz moći 
diskursa koji govorom reprodukuju. Performativi tako poseduju jedan citatni 
odnosno iterativni karakter. „Govoriti znači citirati, da li svesno ili ne.“ (Villa, 2003, 
33) Putem ove ponavljajuće prakse upisuju se norme u telo. Tako tvrdnja da je čovek 
sačinjen od jezika može zvučati plauzibilno. Dobar primer za to je učenje stranih 
jezika. Jedan strani jezik moguće je naučiti, međutim melodija glasa, koja je kulturno 
uslovljena, teško ili skoro nikada se ne može izjednačiti sa melodijom stranog jezika. 
Ovim primerom biva naznačeno u kojoj meri se kultura upisuje u telo. 

(...) „pol“ /je/ regulativni ideal čija je materijalizacija prisilna i zbiva se (ili 
izostaje) zahvaljujući izvesnim strogo uređenim praksama. Drugim rečima, 
„pol“ je idealna konstrukcija koja se vremenom prisilno materijalizuje. To 
nije jednostavna činjenica niti statično stanje tela već proces u kojem 
regulativne norme materijalizuju „pol“ i dovršavaju tu materijalizaciju 
svojim prisilnim neprestanim ponavljanjem. (Butler, 1993a, 1) 

Šta čini ponavljanje? Putem konstantne repeticije ono disciplinuje naše 
opažanje, te tako horizont očekivanja normativno stabilizuje. Ovo normativno 
upisivanje nije nepromenljivo i samo polovično stabilizuje horizont očekivanja. 
Ponavljanje tako tvori naše oko. 

Zaključno možemo reći da jezik nije jedno sredstvo za svrhu nego da je 
posrednik u onome što možemo nazvati postajanje subjektom. Da bismo u 
različitim prilikama odgovorili na zahtev same situacije moramo im jezički 
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parirati, naš govor mora da se podudari sa uspostavljenom inteligibilnošću, 
odnosno sa mogućnošću prepoznavanja u prostoru pojavljivanja (Arendt, 2013, 
248 ff.). Ipak, „postoje li oblici ponavljanja koji nisu prosta imitacija, reprodukcija 
i, samim tim, utvrđivanje zakona?“ (Butler, 1990, 42)

INTELIGIBILNOST I SIMULAKRUM

Odgovor na pitanje koje postavlja Batler u vezi sa ponavljanjima koja ne služe 
reprodukciji postojećih obrazaca, kako pravnih, tako i drugih prići ćemo iz smera 
ontološke problematike. Odgovor na pitanje je u razumevanju subverzivnosti. 
Unutar same ontološke paradigme nalazimo svojevrsan ris, liniju pucanja 
[Bruchlinie] odnosno formulaciju koju nalazimo kod Deleza, da nam je sam Platon 
naznačio put iz platonizma. Jedan nagoveštaj koji vodi ka preokretu platonizma 
unutar samog platonizma (Delez, 2000, 194). 

Da bismo mogli da pratimo liniju odgovora u pogledu mogućnosti subverzije 
neophodno je postaviti polazišnu tačku, neophodno je takoreći „podići binu“ gde 
onda stvari mogu da se odvijaju. Ta bina je grčki polis (Arendt, 2013; Delez, 2000, 
Smith, 2012, Platon, 1990). Svet polisa je svet agona (Burckhardt, 1955-59, Bd. 5, 
295 ff.). Ono što karakteriše polis jeste da je on prostor imanencije i izonomije. 
Svako mesto sa koga se govori jednako je u odnosu na druga mesta (izuzev 
konstitutivne drugosti). Tako je svet polisa svet onih koji sa različitih mesta 
pretenduju na istinu. Upravo zbog svoje agonalne prirode polisu je inherentna 
svojevrsna ranjivost, krhkost (Arendt, 2013, § 26). Slobodna delatnost stalno 
iskušava svoje granice putem gubljenja mere odnosno hibrisa. Ukidanje ove 
napetosti inherentne polisu odvija se  putem tiranije ili putem rešenja čije naznake 
nalazimo u filozofiji kao redukcije delanja (πραξις) na tvorenje (ποιησις) kojom 
se ukida upravo ova slobodna delatnost (Arendt, 2013, 244-6).

Otrovna jabuka platonizma predstavlja uvođenje transcendencije, te 
suprotstavljanje agonalnoj prirodi polisa. Sa uvođenjem ideje preokreće se odnos 
pretendenata. Nisu više zahtevi pretendenata ono što je primarno, nego se sami 
pretendenti, odnosno antagonisti i njhove pretenzije, procenjuju prema ideji. U 
dijalogu Sofist ipak se dešava nešto sasvim drugo te on tako zaslužuje određenje 
„najneverovatnije avanture platonizma“ (Delez, 2000, 194). Platon u ovom dijalogu 
okreće svoju metodu – procene pretendenata pod aspektom ideja – i pokušava 
sofista, odnosno simulakrum (φάντασμα) da odredi kao takav. 

(...) tražeći u blizini simulakruma i naginjući se nad njegov ponor, Platon u 
blesku trenutka otkriva da on nije prosto loša kopija, već da dovodi u pitanje 
same pojmove kopije... i modela. Krajnja definicija sofiste nas vodi do tačke 
na kojoj ga više ne možemo razlikovati od samog Sokrata. (ibid)

Ujedno sa uvođenjem ideja, normativno indeksiranim, uvodi se hijearhija 
odnosno određeni poredak, redosled prema idejama. Značaj jedne stvari, njen 
rang, određuje se u odnosu na udaljenost od ideja. Stvari su generalno udaljene 
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od ideja no ipak Platon razlikuje način kopije (εἰκόνα) i način simulakruma 
(φάντασμα) (Platon, 1990, 236c). Kopija učestvuje u idejama i njen odnos spram 
ideja jeste na način uzora ili praslike dok simulakrum ne učestvuje u ideji i nema 
odnos spram ideja.  Upravo u ovoj poziciji simulakruma jeste jedan nagoveštaj 
subverzivnosti. Simulakrum upravo zbog svoje neodmerenosti spram ideja 
pokazuje opasni potencijal u smislu dovođenja u pitanje samog platonizma i 
njegove postavke. Upravo sa simulakrumom dešava se jedna subverzija u redosledu 
ideja-kopija-ideja-kopija jer simulakrum prekida ovaj niz i proizvodi novu seriju 
simulakrum-simulakrum-simulakrum-simulakrum. A pošto simulakrum nije 
kopija i ne stoji u prekarnom odnosu spram ideja, koncem se simulakrum pokazuje 
kao prava stvar, odnosno kao original. Ono što nam tako donosi simulakrum jeste 
nemogućnost razlikovanja originala od kopije. Time simulakrum pokazuje svoj 
subverzivni kapacitet u pogledu stabilnih identiteta, te nas time baca nazad u svet 
agona. Ali ako identiteti nisu nigde utemeljeni, kako se mogu stabilizovati? 
Odgovor koji je nagovešten i ranije – putem ponavljanja (socijalne represije). 
Rečima Dž. Batler: „Imenovanje je postavljanje granice i, ujedno, ponavljano 
usađivanje norme.“ (Butler, 1993a, 8)

SUBVERZIVNOST

Ranije smo pominjali konstitutivnu drugost u konstituciji inteligibilnosti, 
odnosno unutar prostora pojavljivanja [Erscheinungsraum]. Na ravni kritike rodnih 
identiteta Batler navodi sledeće:

(...) heteroseksualni imperativ omogućuje neke polne identifikacije, a 
isključuje i/ili ne priznaje druge. Ta isključna matrica koja oblikuje subjekte 
zahteva, dakle, istovremenu proizvodnju odbačenih bića, onih koji još nisu 
„subjekti“, ali koji čine konstitutivnu spoljašnjost područja subjekta. (Butler, 
1993a, 3)

U platoničkom svetu, u kome živimo, određeni identiteti su priznati odnosno 
inteligibilni. Svaka politika identiteta proizvodi svojom performativnom snagom 
ujedno sa identitetima i njhovu konstitutivnu spoljašnjost. Subverzivne strategije 
imaju za cilj dovođenje ove inteligibilnosti u pitanje i to tako da njhov veštački 
karakter iznose na svetlost dana. Subverzivne strategije tako prate logiku 
simulakruma i time odgovaraju na ranije postavljeno pitanje o onome kako 
ponavljati (Butler, 1990, 202).

U svojim ranim radovima Butler nudi konkretizaciju takvih strategija putem 
pastiša, travestije ili „kvir“ praksi (Butler, 1990, 188 ff.; Bublitz, 2002, 108 ff.). 
Na ravni jezika subverzivnost se pokazuje kao praksa resignifikacije. Ponavljanje 
se ne može izbeći, stoga je nužno unutar svakodnevnih postupaka uvoditi 
subverzivnost. Subverzivne prakse imaju za cilj da razgrade odnos između 
originala i kopije i time otvore mogućnost resignifikujućih praksi. Cilj takvih 
praksi jeste senzibilizovanje inteligibilnosti diskursa za različite životne forme. 
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U Excitable Speech Batler primenjuje slične strategije. Ovde se njena rasprava 
kreće u pogledu cenzure, pornografije i nekih drugih tema. Pošto subjekt putem 
jezika biva sakonstituisan, reči se mogu iskusiti kao uvrede, povrede. Stvar sa 
psovkama ili nekim drugim uvredljivim iskazima je takva da one kao takve 
nemaju snagu, nego sa njihovim izgovorom biva upravo snaga diskursa prizvana 
i ukazano na mesto subjekta unutar diskursa (Butler, 1997, 34 ff.). Pitanje je kako 
se možemo suprotstaviti ovom aktu nasilja i samoj snazi diskursa. Prema Batler, 
putem performativnog govornog čina, u kome uvredu ponavljamo ali je 
istovremeno prisvajamo pod jedan afirmativni diskurs, odnosno sprovodimo 
svojevrsnu resignifikaciju diskursa. Time se dešava jedno prevrednovanje ili 
reinterpretacija psovke, tako kao primer mogu da posluže uvrede poput „Queer“, 
„Nigger“, „Svi ljudi  su stranci, skoro svuda (Alle Menschen sind Ausländer – fast 
überall)“ (Villa, 2003, 36).

Ono što je zanimljivo takođe jeste takođe jedan argument protiv cenzure. 
Cenzura, odnosno pravna sankcija određenog govora radi upravo protiv strategija 
subverzivnosti. Učinak pravne sankcije jeste upravo zamrzavanje, odnosno 
svojevrsna idealizacija ovakvog govora jer upravo kroz njegovo izopštavanje on 
dobija idealni izolovani status pa biva onemogućeno da putem ponavljanja bude 
resignifikovan. Ovo važi barem za one koji mogu biti resignifikovani.

Reč koja povređuje biva instrumentom otpora u preuspostavljanju 
(redeployment) koje uništava ranije područje njene operativnosti. Takvo 
preuspostavljanje podrazumeva izgovaranje reči bez njihove prethodne 
autorizacije, kao i rizikovanje sigurnosti jezičkog života, osećaja pripadnosti 
u jeziku, da reč čini onako kako se kaže. (Butler, 1997, 163)

Putem ovog citata biva jasna strategija subverzivnosti. U sprovođenju 
subverzivnosti označitelj se preuzima nominalno, a zatim mu se upisuje novo 
značenje. Sprovođenje subverzivnosti stoga podrazumeva rizik, kome se izlažemo, 
gde reči više ne koristimo u okvirima diskursa koji ih prepoznaje kao inteligibilne, 
nego ovim okretom pokušavamo sam diskurs, njegovu inteligibilnost, da 
resignifikujemo. „Pobunjeni govor biva nužni odgovor na uvredljivi govor 
(injurious language), rizik koji se preuzima kao odgovor na dovođenje postojanja 
u pitanje, ponavljanje u jeziku koje primorava na promenu.“ (ibid) Ovime smo 
ukazali na jednu mogućnost koju nam pružaju subverzivne strategije u pogledu 
jezika.

KRITIČKI KROKI

Na ovom mestu otvaramo pitanje kritike u pogledu ovakve subverzivnosti. Ova 
kritika delom ponavlja kritiku koju Marks upućuje mladohegelijancima (Marx i 
Engels, 1956). Subverzivnost koju nalazimo u ranim radovima Dž. Batler se ogleda 
u liberalizaciji distribucije rodnih identiteta. Time ona ponavlja princip „laissez-
faire“ na ravni politike rodnih identiteta. Da li se onda njena pozicija pokazuje 
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samo kao kopija (εἰκόνα) u jednoj seriji postojećih uslova proizvodnje a da same 
uslove proizvodnje ne dovodi u pitanje? Da li i nama sudar sa simulakrumom 
donosi seriju u kojoj se subverzija preokreće u apologiju? U kojoj optika 
simulakruma onemogućava da vidimo razliku između subverzije i utvrđivanja 
zakona? 
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ODNOS ČULNOSTI I KNJIŽEVNOSTI U MIŠLJENJU 
MIŠELA FUKOA I ŽAKA RANSIJERA

In the philosophical tradition, from Baumgarten onwards, art and literature were 
understood as a specific intersection of sensory and intellectual. My paper concentrates 
on the reception and reinterpretation of this understanding by the philosophers such as 
M. Foucault and J. Rancière. What characterizes their thinking and what distinguishes 
them from the dominant tradition is their understanding of the sensory as both a priori 
and historical, and mediated by different linguistic strategies. Sensory for these thinkers 
is not a mere given but is rather produced through the relation of knowledge and power. 
Accordingly, literature for them exists in the esthetic space, being understood as the 
political space, as one of the practices that can intervene in the general distribution of 
places, times and roles, the visible and the invisible. In this paper I will show relations 
and differences in their opinions, as well as their broader philosophical and political 
implications. 

Keywords: épistéme, distribution of the sensible, regime, esthesis 

Kada govorimo o odnosu čulnosti i književnosti, morali bismo imati u vidu 
istoričnost ove dve kategorije, kao i njihovu povezanost sa odnosom reči i stvari. 
I Ransijer i Fuko su mislioci radikalne istoričnosti, koja, sa jedne strane, ukida 
svaki zahtev za transcendencijom, a sa druge, pokazuje kontinuitet i diskontinuitet 
različitih naučnih, filozofskih, političkih i estetskih konstrukata i praksi.  Fuko, 
kao mislilac koji je prethodio Rasnijeru, razvio je metodološki okvir ovakvog 
istraživanja, ali se nije sistematično bavio pitanjem umetnosti, iako je određenim 
autorima posvetio značajne studije (Rusel, Flober, Mane, Magrit itd). Za razliku 
od njega, jedno od centralnih interesovanja Žaka Ransijera urpavo je mesto i uloga 
umetnosti u zajednici, i on će joj u Nemom govoru (2011a [1998]) pristupiti sa 
fukoovskih pozicija, posebno onih koje su date u njegovom čuvenom delu Riječi 
i stvari iz 1966. godine (nastalom, barem delimično, kao odgovor na Deridinu 
oštru kritiku Istorije ludila u doba klasicizma).2 Kao što ćemo videti, i jedan i 

1 stevan.bradic@gmail.com
2 U ovom radu, nažalost, nema prostora za opširne paralele sa drugim delima Mišela Fukoa, poput 

Arheologije znanja (1969), Nadzirati i kažnjavati (1975) i Istorije seksualnosti I (1976), iako one nesumnjivo 
postoje. Jedan od razloga za ovakav pristup je i dosadašnja recepcija Ransijerovog dela, koja, takođe, 
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drugi autor pružaju nacrt nekoliko razvojnih etapa, odnosno mehanizama koji 
omogućavaju mišljenje i stvaranje na Zapadu, od renesanse do danas, odnosno, 
od antike do danas, u skladu sa svojim polazišnim pretpostavkama.3 Ove etape se 
u određenoj meri poklapaju, ali je svakako interesantnije ono što možemo saznati 
tamo gde se one razilaze. 

Polazišna tačka ovog rada je kantovsko stanovište, prema kome je stvar ljudskoj 
svesti uvek data oposredovano, a da je jedan od bitnih momenata ovog posredovanja 
upravo čulnost, ali i da sama čulnost nije apriorna forma, već nešto istorijsko i 
konstruisano. U književnosti, a posebno u modernoj književnosti (od romantizma 
do danas), odnos čulnosti i književnosti se odigrava kao ekces, kao nesvodivi 
višak, rascep i disbalans u dominantnoj ekonomiji simboličke razmene. Upravo 
o tome nam svedoče autori poput Fukoa i Ransijera. 

USLOV MOGUĆNOSTI: ÉPISTÉME I PODELA ČULNOSTI

Pre nego što pristupimo razumevanju odnosa književnosti i čulnosti, morali 
bismo da izložimo strukturu refleksivnog polja u kome se ova relacija odigrava. 
I Fuko i Ransijer smatraju da je naš pristup stvarnosti oposredovan određenim 
simboličkim procedurama. Za Fukoa, ovo posredovanje ogleda se u pojmu 
fundamentalnog kodeksa jedne kulture  koji, kako autor navodi, „upravlja njenim 
jezikom, njenim perceptivnim shemama, njenom razmjenom, tehnikama, 
vrijednostima, hijerarhijom njene prakse“ (Fuko, 1971: 64). Na drugom mestu, 
Fuko govori o pojmu épistéme ili epistemološkog polja, u kome „saznanja, 
posmatrana izvan svih kriterija koji se pozivaju na njihovu racionalnu vrijednost 
i njihovu objektivnu formu, učvršćuju svoj korijen pozitiviteta i tako potvrđuju 
jednu istoriju koja nije istorija njihovog rastućeg savršenstva, nego upravo istorija 
uslova njihove mogućnosti“ (Fuko, 1971: 66). Epistemološko polje je sklop 
mehanizama koji upravljaju i razdvajaju istinite iskaze od neistinitih, prihvatljive 
od neprihvatljivih, uokviruje ono što se može opaziti, učiniti i vrednovati od onoga 
što ne može, i ono se nalazi u samom osnovu određene istorijske epohe. U 
Ransijerovom slučaju, ovo posredovanje odigrava se kroz podelu čulnosti, o kojoj 
ovaj autor govori na više mesta, definišući je kao „sistem očiglednih činjenica 
čulnog opažanja koji istovremeno ukazuje na postojanje nečega zajedničkog ali i 
na podelu koja određuje delove i pozicije unutar njega“ (Rancière, 2004: 12). Ova 
podela delova i pozicija „zasnovana je na podeli mesta, vremena i formi delatnosti 
koje određuju sam način na koji se ono zajedničko isporučuje za učestvovanje, 
kao i načina na koji individue učestvuju u ovoj podeli“ (Rancière, 2004: 12). Ona 
je „podela prostora i vremena, vidljivog i nevidljivog, govora i buke, koja 

podvlači metodološki značaj Riječi i stvari za njegov nastanak, iznoseći čak i tvrdnju da Nemi govor može 
da se smatra Rečima i stvarima u domenu estetike (videti npr. Rockhill, str. 2-5). 

3 U ovom radu se nećemo baviti drugim savremenim autorima (Badju, Derida, Liotar, Bodrijar itd) koji su 
pisali o navedenim temama, budući da smo na drugom mestu tome posvetili više pažnje (videti Bradić, 
„Nemi govor i opasnost pisanja: Ransijerovo razumevanje književnosti“, str. 299-320). 
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istovremeno određuje mesto i ulogu politike kao oblika iskustva“ (Rancière, 
2004:13).4 

Pored vidljive paralele dva navedena pojma, vredi zapaziti da je bitna razlika 
u tome što se kod Ransijera radi o relaciji pristupa onom zajedničkom, dok je kod 
Fukoa prevashodno u pitanju proces simbolizacije, odnosno, uslov mogućnosti 
ove simbolizacije, koja tek posredno može govoriti, i o uslovima učestvovanja, ali 
i tada je na prvom mestu relacija određene interpretacije kao skupa iskaza prema 
nečemu što, takođe, možemo imenovati kao zajedničko.  Fuko se u navedenoj 
studiji prevashodno interesuje za proizvođenje znanja, za „naučne teorije ili 
interpretacije filozofa“ koje objašnjavaju „zašto uopšte postoji neki opšti poredak, 
kom je opštem zakonu on podvrgnut, kakav princip nam može pružiti sliku o 
njemu, iz kakvih razloga je ustanovljen upravo takav poredak a ne drukčiji“ (Fuko, 
1971: 64). Na ovaj način on skreće pažnju da putem navedenih refleksivnih 
mehanizama odeđeni poredak proizvodi osnov sopsvene racionalnosti, sopstveno 
opravdanje. Ransijer, međutim, pre nego što obrati pažnju na strategije 
opravdavanja (u koje slobodno možemo uvrstiti i različite estetske prakse), ističe 
policijski poredak,5 koji je upravo omogućen određenom podelom čulnosti. On je 
„konfiguracija političke zajednice kao kolektivnog tela, sa mestima i funkcijama 
podeljenim u skladu sa kompetencijama posebnih grupa i pojedinaca“ (Ranciere, 
2011b: 3). Policijski poredak je podela i organizacija „empirijskih delova – stvarnih 
grupacija, zasnovanih na rođenju, funkcijama, pozicijama i interesima koje 
oblikuju društveno telo“ (Rancière u Chambers: 23).6 Možemo reći da je paralelan, 
ili čak da, u izvesnom smislu, uslovljava postojanje određene nauke ili filozofije, 
ukoliko one potvrđuju i opravdavaju kodeks kulture/podelu čulnosti, odnosno, 
aktuelnu konfiguraciju društvene zajednice. U navedenoj studiji, međutim, Fuko 
se neće baviti eksplicitno oblicima političke organizacije. Ransijer, sa druge strane, 
nagoveštava da ono što on naziva policijom i samo uslovljava određene prakse, 
bilo u oblasti čulnosti ili spoznaje, što bi moglo da znači da epistemološko polje 
ne može funkcionisati bez policijskog poretka kao moći koja ga štiti. 

4 Na drugom mestu Ransijer o podeli čulnog govori i sledeće: „Pod time podrazumevam način na koji se 
apstraktne i arbitrarne forme simbolizacije hijerarhije otelotvoruju kao čulne datosti, u kojima je društvena 
predodređenost anticipirana svedočanstvima čulnog sveta, načinima postojanja, govorenja i viđenja“ 
(Rancière, 2011b: 7). Ona je „‚prostorno‘ zatvaranje Platonove Države koja zahteva da svako bude na 
svom mestu“, ali je upravo zato „i vremenska raspodela: zanatlije se predstavljaju kao subjekti koji nemaju 
vremena da se nađu bilo gde drugde“ (Rancière, 2011b: 7) osim tamo, možemo dodati, gde im njihov 
posao nalaže.Vidimo dakle da se u ovako određenom pojmu čulnost, politika i policija preklapaju, ali 
kako Ransijer ističe to nema nikakve veze sa „‘estetizacijom politike’ koju je Benjamin suprotstavljao 
‘politizaciji umetnosti’“ (Rancière, 2011b: 7), naprotiv, na ovaj način „politika, umesto sprovođenja moći 
ili borbe za moć, jeste konfiguracija specifičnog sveta, posebnog oblika iskustva u kome određene stvari 
mogu da se pojave kao politički objekti, određena pitanja kao politička pitanja, a neki agenti kao političi 
subjekti“ (Rancière, 2011b: 7).

5 Policija od st. gr. polis, odnosno grad, društvena zajednica, koja se, čini se, identifikuje sa modernim 
shvatanjem izvršne vlasti – o ovome je pisao Agamben, dovodeći tezu do njenog istorijskog ali i 
paradigmatskog ekstrema, kao jednom obliku instutucionalizacije vanrednog stanja u kome izvršna i 
zakonodavna vlast ulaze u prostor nerazlikovanja.

6 Policijski poredak je podela čiji je „princip odsustvo praznine i viška“ (Rancière u Chambers: 23). 
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Možemo pratiti i paralelu između onoga što Fuko opisuje kao „golo iskustvo 
o poretku i njegovim načinima bivanja“ (Fuko, 1971: 65) i Ransijerovog shvatanja 
estetskog, čulnog iskustva. Za Fukoa golo iskustvo o poretku je središnja regija 
koja se „može smatrati kao najbitnija: ona prethodi riječima, percepcijama i 
gestovima koji treba da tu regiju izraze sa manje ili više tačnosti ili sreće […] ona 
je solidnija, arhaičnija, uvijek ‘tačnija’ od teorija koje pokušavaju da se zaodjenu 
u eksplicitne forme, ili da se ispolje kao iscrpna primjena i filozofski temelj“ (Fuko, 
1971: 64). Golo iskustvo, prema tome, otkriva netačnost (neadekvatnost, lažnost) 
opravdanja, odnosno, razilaženje između simboličke nadrgradnje i stvarnosti, 
stanja situacije. Jezikom ontologije mogli bismo reći kako Fuko ponavlja da je 
bitak nesvodiv na biće, ali i da je ova nesvodivost nužno perceptibilna, zato što 
samu sebe neprestano predstavlja, što takođe znači da poredak neprestano mora 
da proizvodi interpretacije ovog predstavljanja (kroz filozofiju ili nauku), kako bi 
očiglednu ontološku nesvodivost ideološki opravdao. Relacija sa Ransijerovim 
mišljenjem ovde se može oposredovati Šilerom, koji upravo opisuje jedno treće 
stanje, srednju regiju, „između materije i forme, između trpljenja i delatnosti“ 
(Šiler, 2008: 224), odnosno, između neposredne stvarnosti (materije, stanja 
situacije) i njene kodifikacije (forme, odnosno nauke, filozofije i epistemološkog 
polja koje ih omogućava). Šiler navodi kako ovо „srednje raspoloženje, u kojem 
duša nije ni fizički ni moralno prinuđena, ali je ipak na oba načina delatna, 
zaslužuje da bude prvenstveno nazvano slobodnim raspoloženjem, i ako se stanje 
čulnih određenja naziva fizičkim, a stanje umnog određenja logičkim i moralnim, 
onda se ovo stanje realne i aktivne odredljivosti mora nazvati estetskim“ (Šiler, 
2008: 231). Golo iskustvo poretka tako odgovara estetskom stanju, uz izvesne 
razlike – Šiler, naime, ontologizuje estetsko stanje, uspostavljajući ga, kako 
Ransijer ističe, kao „poseban način življenja u čulnom koji mora da se razvije 
putem ‘estetskog obrazovanja’ kako bi stvorio ljude sposobne da žive u slobodnoj 
političkoj zajednici“ (Rancière, 2004: 27). Za razliku od Fukoovog neposrednog 
iskustva, dakle, estetsko stanje se mora izgraditi I, umesto polazišne tačke za 
proces emancipacije, ono je sredstvo, ali i svrha ovog procesa. 

Upravo sa ove tačke Ransijer započinje svoju političku interpretaciju čulnosti 
i umetnosti. Ali, za njega estetsko nije prostor neprestanog obnavljanja predstave 
nesvodivosti bitka na biće, naprotiv, prema njegovom mišljenju ne postoji neka 
izvorna nesvodiva/neprebrojiva situacija koju potom predstavljamo u različitim 
reprezantacijama, već postoji samo zatečena podela (predstava) koju jedino 
možemo da preraspodelimo (reinterpretiramo, predstavimo na drugi način). Osnov 
emancipatorne preraspodele čulnosti je princip jednakosti sadržan u samom jeziku, 
a ne u Fukoovom golom iskustvu poretka. Ime ove preraspodele kod Ransijera je 
politika. Politika postoji upravo zato što je „ono zajedničko podeljeno“ (Rancière, 
2011b: 1), odnosno, zato što svi izvorno imaju jednak pristup jezičkom ophođenju, 
tako da se on mora neprestano preraspodeljivati kako bi se proizveli efekti 
dominacije i podređenosti. Politika je neslaganje sa dominantnom preraspodelom, 
neslaganje oko toga „ko govori, a ko ne govori, oko toga šta se čuje kao krik bola, 
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a šta kao zahtev za pravdom“ (Rancière, 2011b: 2).7 Ona je narušavanje pretpostavki 
date policijske konfiguracije „kroz zastupanje moći koja pripada onima koji nemaju 
kompetentnost da vladaju – što takođe znači da ne postoji bilo kakav osnov za 
sprovođenje moći“ (Rancière, 2011b: 3). 

KNJIŽEVNOST: ČUNOST, ISTORIČNOST I REŽIMI

Na osnovu navedenog možemo da zaključimo kako Ransijer pod estetskim ne 
podrazumeva umetnost, već ga, naprotiv, koristi u „kantovskom smislu – 
oposredovanom možda Fukoom – kao sistem apriornih formi koje uslovljavaju 
ono što može da nam se predstavi u čulnom iskustvu“ (Rancière, 2004: 13). Videli 
smo do koje mere ide ovo posredovanje, a potrebno je još dodati kako se ono 
posebno odnosi na istoričnost onog apriornog, odnosno, kako to Fuko iznosi 
govoreći o epistemološkom polju, u pitanju je „istorija uslova njihove mogućnosti“ 
(Fuko, 1971: 66). Ransijer, u odnosu na Fukoa, tako sužava polje interesovanja sa 
epistemologije uopšte na domen čulnog iskustva, istorizujući ga, ali, sa druge 
strane, interesovanje neposrednije politizuje, usmeravajući se na pitanja 
učestvovanja u zajedničkom zajednice, a ne isključivo na raspodelu istinitih i 
neistinituh, prihvatljivih i neprihvatljivih iskaza, govornika i delatnosti u okviru 
nauke i filozofije.8 Zato možemo reći da je Ransijerov pristup, barem jednim 
delom, primena Fukoovog metodološkog okvira na polje zajedničkog. 

7 Relaciju podele čulnosti i policije Ransijer prati sve do Aristotelove definicije prema kojoj je politika 
zasnovana „na ljudskoj sposobnosti da se govori i raspravlja, koju je Aristotel suprotstavio prostoj 
životinjskoj moći da se ispuštaju zvukovi koji izražavaju užitak ili bol“ (Rancière, 2011b: 2). Nasuprot 
tome Ransijer smatra da je ova zajednička ljudska sposobnost od samog početka rascepljena (podeljena): 
„Aristotel nam kaže kako robovi razumeju jezik, ali ga ne poseduju“ (Rancière, 2011b: 2).

8 Mišljenje istoričnosti čulnosti, međutim, omogućeno je zahvaljujući razvojnoj liniji Hegel-Marks. Hegel 
u čuvenom poglavlju Fenomenologije duha, „Samostalnost i nesamostalnost samosvjesti: gospodarstvo 
i ropstvo“, izlaže uspostavljanje hijerarhijske strukture svesti koja počiva na njenom odnosu prema čulnoj 
stvarnosti. Čista i neposredna svest, gospodar i rob, nalaze se u ovoj relaciji upravo zato što čista svest, 
nakon podjarmljivanja suparničke svesti i njenog proizvođenja u neposrednu svest, uživa u plodovima 
njenog rada, bez neposrednog odnosa sa čulnom stvarnošću. Neposredna svest za to vreme radi na čulnoj 
svarnosti, tako što poništava postojeći poredak stvari, unoseći u njega sopstvenu formu, čime se ona 
ospoljava, otuđuje i materijalizuje u predmetima svoga rada. Na ovaj način, blisko Aristotelovom shvatanju, 
čitava čulna stvarnost biva oposredovana radom neposredne svesti, postajući ljudska stvarnost, a ne puka 
prirodna datost. Svet sa kojim čista svest ulazi u odnos je zato uvek već oposredovan, jednako kao i sam 
proces njegovog proizvođenja. Marks će misao o čulnosti u Ekonomsko-filozofskim rukopisima iz 1844. 
godine, intenzivno politizovati i istorizovati. Prema njegovom shvatanju čulnost je postala u potpunosti 
oposredovana kroz ljudsku društvenu delatnost (praxis), a priroda ukinuta ljudskim radom na prirodi. 
Nije, dakle, u pitanju više rad svesti već konkretna ljudska delatnost kojom čulnost postaje oposredovana, 
a čulni organi društveni organi. On zaključuje kako je „ljudska čulnost, ljudskost čula, nastala tek pomoću 
postojanja njegovog predmeta, pomoću očovečene prirode. Stvaranje pet čula je posao celokupne 
dosadašnje svetske istorije“ (Marks, 1977: 33). Fiziologija ovime nije ukinuta, ali se sagledava kao prostor 
u kome postoje samo čisti i opšti nadražaji, lišeni konkretnog sadržaja, a zato u osnovi apstraktni. U 
istorijskoj i društvenoj realnosti, međutim, čulnost je uvek već konkretizovana, što znači proizvedena, 
strukturirana, semantizovana, podeljena među različitim društvenim grupama, organizujući se u ono što 
ovde nazivamo režimom čulnosti. Umesto da svet bude shvaćen, kao kod Hegela, kao proizvod svesti, 
sada je svest shvaćena kao proizvod ljudske delatnosti u svetu.
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Tek je na osnovu ovakvog shvatanja estetike moguće postaviti pitanje umetnosti 
i njenog mesta u datoj podeli čulnosti i policijskom poretku. Umetnost, prema 
Ransijeru, pripada „estetskoj praksi“ kao specifičan „način činjenja i stvaranja 
kojim se interveniše u opštoj podeli činjenja i stvaranja i koji je povezan sa 
načinima postojanja i formama vidljivosti“ (Rancière, 2004: 13). Estetske prakse 
su, sa druge strane, „oblici vidljivosti koji pružaju okvir umetničkim praksama, 
mestu na kome se one odigravaju, onome što ‘čine’ ili ‘prave’, sa stanovišta onoga 
što je zajedničko u zajednici“ (Rancière, 2004: 13).  Kao takva, ona može da 
funkcioniše i na strani policije i na strani politike. Na osnovu ovoga, jasno je da 
je umetnost, kao nešto što učestvuje u podeli čulnosti, na bitan način politička. 
Njene moguće intervencije uokvirene su podelom čulnosti, odnosno načinom na 
koji je ona sama učinjena vidljivom i delatnom u konstrukciji određene zajednice. 
Na osvnovu ovoga, Ransijer prepoznaje tri velike konfiguracije estetske prakse, 
tri velika režima umetnosti, koja su se oblikovala na Zapadu od antičke Grčke do 
danas: etički režim slika, reprezentativni (ili poetički) režim i estetski (ili 
antireprezentativni) režim. Ova tri režima poklapaju se, ali i pružaju novo 
razumevanje platonističkog, aristotelovskog i romantičarskog shvatanja umetnosti. 
Uprkos njihovoj istoričnosti, sva tri se, kao konfiguracije, mogu prepoznati u 
našem vremenu, kroz kompleksna preplitanja, prihvatanja i odbijanja svog mesta 
i mogućih posledica svojih gestova. 

U delu Riječi i stvari, Fuko, takođe, identifikuje tri velike epohe, odnosno, 
„dva velika diskontinuiteta u épistéme zapadne kulture: onaj kojim započinje doba 
klasicizma (oko sredine XVII vijeka) i onaj koji početkom XIX vijeka označava 
prag našeg modernog doba“ (Fuko, 1971: 66). Dati diskontinuiteti episteme pokla-
paju se, u manjoj ili većoj meri, sa periodima renesanse, klasicizma i modernog 
doba. Svaka od ovih epoha uređuje odnos reči i stvari na poseban način, što znači 
da i umetnička praksa, a u našem slučaju jezička umetnička praksa, učestvuje na 
različite načine u iskustvu poretka (otkrivajući ili prikrivajući procepe u njemu).9 
I Fuko i Ransijer opisuju, dakle, određene tipove istorijskog kretanja, koji se 
jednim delom poklapaju. Jasno je da Fukoa ne interesuje prevashodno umetnost, 
iako se često poziva na ilustracije, posebno iz domena književnosti, ali bismo 
mogli da pretpostavimo da transformacije u epistemološkom polju imaju značajne 
posledice u domenu umetnosti i književnosti. Pitanje koje se postavlja je, dakle: 
da li postoji ovakva relacija? 

Krećući se redom, paralela bi trebalo da se uspostavi između etičkog režima i 
renesanse, reprezentativnog režima i klasicizma, i estetskog režima i modernog 
doba. Pre nego što se upustimo u analizu, možemo da nagovestimo da direktna 
paralela postoji samo između drugog i trećeg, odnosno da klasicizam i jeste ono 

7 Ransijer prepoznaje tri velika režima umetnosti, ali u njegovom mišljenju ne postoji bitan prelom sa 
dolaskom klasicizma, već je on pripada reprezentativnom režimu jednako kao i period koji mu je prethodio. 
Ono što možemo da zapazimo jeste da jednako kao i Ransijer kasnije i Fuko pokazuje „duboko poštovanje 
prema događajima Francuske revolucije, kao onima koji su joj neposredno sledili, kao modelu očigledno  
nepovezanih diskruzivnih i nediskurzivnih praksi“ (Flynn, 2005: 32), odnosno da se oko ovog prelomnog 
momenta ova dva mislioca slažu, bilo da je epistemološko polje ili estetska praksa u pitanju. 
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što Ransijer opisuje pod imenom reprezentanivnog, iako reprezentativni režim 
prevazilazi epohu klasicizma, kao i da se modernost poklapa sa estetskim režimom. 
Bitan diskontinuitet postoji samo po pitanju renesanse, koja za Ransijera kao da 
ne postoji kao posebna konfiguracija estetske prakse, već bi se podudarala sa 
reprezentativnim režimom, iako se u njoj mogu prepoznati već prva dela koja 
nagoveštavaju estetski (npr. Don Kihot). Da bismo bolje razumeli ovo razilaženje, 
moramo prvo da sagledamo šta je ono što se poklapa. 

U reprezentativnom režimu, čije formiranje započinje sa Aristotelovim spisom 
O pesničkoj umetnosti,  podražavanje postaje sama supstanca dela, ali pre svega 
kao kao podražavanje tragične radnje koja predstavlja delatnost ljudi, ukidajući 
platonističko pitanje odnosa slike prema njenom modelu.10 Ovakvo razumevanje 
dominira evropskom umetnošću sve do kraja 18. veka, u vidu „forme normativnos-
ti koje propisuju uslove prema kojima se podražavanje može prepoznati isključivo 
kao umetnost . . . dobra ili loša, adekvatna ili neadekvatna“ (Rancière, 2011a: 21). 
Ono ima četiri osnovna principa: „primarnost fikcije, žanrovsku prirodu pred-
stavljanja definisanu i uređenu prema predmetu koji je predstavljen, primerenost 
stredstava predstavljanja i govor u akciji kao ideal“ (Rancière, 2011a: 49). Od 
navedenih principa, zbog ograničenog prostora, ovde možemo da izdvojimo samo 
žanrovsku prirodu predstavljanja. Ono što sačinjava jedan žanr, prema Ransije-
rovom shvatanju, nije skup formalnih pravila, „već sama priroda onoga što je 
predstavljeno, predmet priče“ (Rancière, 2011a: 44). Kao što je poznato, žanrovskog 
sistema nema bez hijerarhije žanrova, što, prema ovakvom shvatanju, zapravo, 
znači bez hijerarhije predmeta predstavljanja. U skladu sa time, postoje i „dva 
načina podražavanja – jedan kojim se uzdiže predmet predstavljanja i jedan kojim 
se unižava“ (Rancière, 2011a: 44), odnosno tragični i komični način. Prvi podra-
zumeva ljude koji delaju svojim govorom, koji su plemenitog roda i koji su, kako 
je to još kod Aristotela definisano, bolji od nas, dok drugi podrazumeva obične 
ljude, nesposobne za uzvišeni modus obraćanja i postupanja, drugim rečima, lošije 
od nas.11 Podela unapred pretpostavlja način na koji se čulna stvarnost isporučuje 
na učestvovanje predstavljenim subjektima, ali i subjektima predstavljanja, od-
nosno, ona ustanovljava izvornu hijerarhijsku viziju ovog učestvovanja i njegovog 
prikazivanja, tako da u visoki stil spadaju gospodari, a u niski sluge (može se 
takođe postaviti pitanje i o srednjem stilu i njegovoj relaciji sa ekspanzijom 
građanske klase, ali ovo je proces koji, zapravo, implicira razvoj estetskog režima). 
Način na koji će određeni subjekti biti reprezentovani u prostoru vidlivog, razuml-

10 Čuvena Aristotelova definicija tragedije (kao najvišeg oblika umetničkog stvaralaštva) određuje je u 
prvom koraku upravo kroz pojam podražavanja: „Tragedija je, dakle, podražavanje ozjbiljne i završne 
radnje koja ima odredenu veličinu, govorom koji je otmen i poseban za svaku vrstu u pojedinim delovima, 
licima koja de1aju a ne pripovedaju; a izazivanjem sažaljenja i straha vrši pročišćavanje takvih afekata“ 
(Aristotel, 2002: 66).

11 Aristotel navodi: „Pesnici podražavaju ljude koji su ili bolji od nas prosečnih, ili gori, ili ovima slični. To 
isto nalazimo kod slikara, jer je Poiignot, na primer, slikao boije, Pauson gore, a Dionisije prosečne ljude... 
Homer prikazuje bolje karaktere, Kleofont prosečne, a Hegemon Tašanin, koji je prvi pevao parodije, i 
Nikohar, pesnik Delijade, gore . . . Kako je tragedija podražavanje ljudi koji su bolji nego mi prosečni, 
potrebno je ugledati se na dobre ikonografe“ (Aristotel, 2002: 48).
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jivog i delatnog, na ovaj način je strogo oposredovan žanrovskim procedurama i 
predstavama. 

Nešto slično se može prepoznati u Fukoovoj analizi epistemološkog polja 
klasicizma. On, između ostalog, kaže kako se u ovom periodu smisao ne uspostavlja 
kao celina rasutih znakova koji su povezani sa stvarima kompleksnim relacijama 
sličnosti, kao u renesansi, već „će proizilaziti iz kompletne slike znakova . . . tako 
će slika znakova biti slika stvari“ (Fuko, 1971: 130). U klasicizmu, a posebno u 
klasicističkoj književnosti, „stvari uporno ostaju pri svom ironičnom identitetu: 
one su samo ono što jesu; riječi kreću u avanturu bez sadržaja, bez sličnosti koja 
bi ih ispunila; riječi ne obilježavaju više negoli stvari“ (Fuko, 1971: 112). Kao 
odgovor na okvir identiteta i razlike, imenovanja bića i odnos adekvatnosti, čitava 
klasicistička književnost, prema Fukou, „situirana je u tom pokretu koji počinje 
sa figurom imena i završava se samim imenom, krećući se od želje da imenuje 
istu stvar novim figurama (to je precioznost) do želje da imenuje tačnim riječima 
ono što se nikad nije dogodilo“ (Fuko, 1971: 179). Ali, govor je u tom sistemu samo 
slika slike, odnosno predstava predstave, „predstava predstavljena verbalnim 
znacima“ (Fuko, 1971: 145). I u tom smislu, književnost nikada ne prilazi direktno 
čulnoj stvarnosti, već je njen pristup oposredovan predstavom celine, usidrene u 
glagolu „biti“, jer jedino on „prekoračuje sistem znakova“ i usmeren je „prema 
biću onoga što je označeno“ (Fuko, 1971: 157). Prema tome, reprezentativni režim 
jeste klasicistička interpretacija aristotelovske poetike zasnovana na razmeni reči 
i stvari, oposredovanoj relacijom identiteta i razlike, odnosno govora i predstave 
stvarnosti, koja se u domenu poetike oblikuje u skladu sa žanrovskom hijerarhijom 
stilova, određenih, kako to Ransijer tvrdi, hijerarhijom predmeta predstavljanja, 
na relaciji gospodari-sluge. Možemo se zato složiti i sa Frederikom Džejmsonom, 
koji je zapazio kako je jezik klasicističkog pesništva, zasnovan na retoričkim 
formama, bio „na izvestan način suštinski neperceptualan“ (Jameson, 2009:  228).

Kada pređemo na period modernosti, stvari postaju komplikovanije. Fuko ga 
objašnjava kroz nekoliko figura. Prva je transformacija u odnosu reči i stvari, gde 
se umesto identiteta i razlike, kao principa organizovanja znanja, sada postepeno 
javljaju „Analogija i Sukcesija: veza između pojedinih organizovanih cjelina više 
ne može biti identičnost dvaju ili više elemenata, nego identičnost odnosa među 
elementima (gdje komponenta vidljivog ne igra nikakvu ulogu) i funkcijama koje 
iz njih proizilaze“ (Fuko, 1971: 266). Sa ovime u vezi je i povlačenje stvari u 
svoju unutrašnjost: „Umjesto da budu samo postojanost koja prema istim oblicima 
raspoređuje predstave, one se uvlače u same sebe, daju sebi vlastiti volumen, 
definišu svoj interni prostor koji se za našu predstavu nalazi spolja“ (Fuko, 1971: 
286). Posledica projektovanja rascepa na spoljašnjost i unutrašnost je njihovo 
zatvaranje za našu percepciju: „stvari se nude našoj predstavi parcijalno, u frag-
mentima, profilima, dijelovima“ (Fuko, 1971: 286), čime započinje doba fragmen-
ta.12 Stvari od sada postoje naspram predstave, koja je puka „vremenska sukcesi-

12 Pitanje fragmetnarnosti je, dakako, kompleksno, budući da se njegovo značenje menja vremenom, tako 
da romantizam ima jedno shvatanje a modernizam znatno izmenjeno shvatanje (o čemu svedoči Ransijer). 
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ja u kojoj se stvari objavljuju samo parcijalno za subjekat, za svijest“, tako da 
dolazimo u opasnost da se „više ne mogne definisati način postojanja koji bi bio 
zajednički stvarima i saznanju“ (Fuko, 1971: 287). Zato jezik u modernom 
epistemološkom polju napušta svoju nominalnu usmerenost prema biću da bi se 
javio kao gramatički totalitet koji „ima suštinski i determinirajući primat“ (Fuko, 
1971: 326) u odnosu na reč koja nešto iskazuje. Gramatika, a ne stvar ili predsta-
va o stvari, postaje presudna kada je konstrukcija značenja u pitanju, tako da reč 
više nije adekvatna/primerena označenom/onome što izgovara.13 Jezik se u ovom 
periodu sistematski objektifikuje, postajući, sa jedne strane, predmet lingvističkih 
proučavanja, a sa druge, pasivni instrument mišljenja. Posle obimne analize, Fuko 
skreće pažnju na tri tri dimenzije značajne reakcije na ove procese: jezik se pre 
svega javlja kao „nužan posrednik za svako naučno saznanje koje se ispoljava kao 
govor“ (Fuko, 1971: 340),14 potom, jezik postaje „istorijska realnost, konsistentna 
i duboka [...] stjecište tradicije, prećutnih navika misli, mračnog duha naroda“ 
(Fuko, 1971: 342),15 a ovome spada i Novalisov uvid, prema kome „ljudi koji 
vjeruju da ih govor sluša, ne znaju da se oni sami podvrgavaju njegovim zahtje-
vima“ (Fuko, 1971: 342) i, konačno, treća i najznačajnija reakcija za našu analizu 
jeste „pojava literature [književnosti]. Literature kao takve“ (Fuko, 1971: 344). 
Upravo će istorijska pojava književnosti za Ransijera označiti i početak estetskog 
režima. Književnost je, kako Fuko navodi, reč novijeg datuma16 i označava „ospo-
ravanje filologije (iako je to njena figura bliznakinja): ona svodi jezik gramatike 
na ogoljenu moć govora i na susret sa divljim i neodoljivim bićem riječi“ (Fuko, 
1971: 344). Ona se, u skladu sa time, oslobađa „svih vrijednosti koje su joj u doba 
klasicizma pomagale da cirkuliše (ukus, uživanje, prirodnost, istinitost) i u svom 
vlastitom prostoru stvara sve što joj obezbjeđuje poricanje igre (skandalozno, 
ružno, nemoguće)“ (Fuko, 1971: 344). Presudan za okončanje klasicističkog sh-
vatanja umetnosti jeste raskid „sa svakom definicijom ‘rodova’ kao oblika prim-
jerenih određenom poretku predstava i postaje obična manifestacija jezika, čiji je 
jedini cilj da afirmiše — protivno svakom govoru — svoje izdvojeno postojanje“ 
(Fuko, 1971: 344). 

Osim toga Fuko na neobičan način zanemaruje, ili svesno izbegava, interpretaciju prema kojoj se 
fragmentacija modernog iskustva odigrava usled neprestanog revolucionizovanja sredstava za proizvodnju 
a sa njime i svih društvenih relacija, kako je to naravno tvrdio Marks. 

13 Fuko tim povodom zapaža, „taj skok unazad, izvan reprezentativnih funkcija, bio je sigurno krajem XVIII 
vijeka jedan od važnih događaja u zapadnoj kulturi. Ali i jedan od onih koji su prošli najmanje zapaženo“ 
(Fuko, 1971: 326).

14 „Uzalud ga pokušavamo razlučiti, razviti i analizirati pod lupom nauke, on uvijek izbija tamo gdje se 
nalazi subjekat koji saznaje — čim ovaj ima nešto da kaže o onome što zna“ (Fuko, 1971: 340). 

15 Zahvaljujući ovome raste i kritička vrednost koja se pridaje njegovom pručavanju budući da „on akumulira 
fatalnu memoriju koja i ne zna da je memorija“ (Fuko, 1971: 342). 

16 Ovakvo shvatanje nije dakako specifično za Fukoa, već za širi krug autora, o čemu piše R. Vilijams u 
svojoj značajnoj studiji Marksizam i književnost iz 1977. godine: „Presudan je teorijski razvoj priznavanje 
‘književnosti’ kao posebne društvene i istorijske kategorije. Treba da bude jasno da to ne umanjuje njen 
značaj. Sama njena istoričnost, kao ključnog pojma etape ove kulture, dovoljan je dokaz posebne forme 
društvenog razvoja jezika“ (Williams, 1977:  53)
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Upravo je ovo kostur definicije koju ćemo u proširenom obliku videti kod 
Ransijera i koju on projektuje na čitavu modernu umetnost. Estetski režim, kao 
što smo videli, podrazumeva suprotstavljanje reprezentativnom, a Ransijer ga 
naziva estetskim, zato što se „identifikacija umetnosti više ne odigrava putem 
podele činjenja i pravljenja, već putem identifikacije čulnog  načina postojanja 
spcifičnog za umetnička dela“ (Rancière, 2004: 22). U estetskom režimu

umetnički fenomeni se identifikuju putem njihovog poklapanja sa 
specifičnim režimom čulnosti, koji je lišen svojih uobičajenih veza i 
nastanjen heterogenom moći, moći forme mišljenja koja postaje strana sama 
sebi: proizvod koji je identičan sa nečim neproizvedenim, znanje pretvoreno 
u ne-znanje, logos identičan sa pathosom, namera nenamernog itd. 
(Rancière, 2004: 22).

Estetski režim identifikuje umetnosti i istovremeno je „oslobađa od bilo kakvog 
određenog pravila, hijerarhije umetnosti, predmeta predstavljanja i žanrova“ 
(Rancière, 2004: 23), čime se direktno suprotstavlja reprezentativnom režimu. 
Problem koji se sa njegovom identifikaciom umetnosti javlja jeste ukidanje bilo 
kakvog „pragmatičkog kriterijuma za izolovanje njene singularnosti. On 
istovremeno uspostavlja autonomiju umetnosti i identitet njenih formi sa formama 
koje sam život koristi kako bi se oblikovao“ (Rancière, 2004: 23). Kao povlašćeni 
tekst za formaciju estetskog režima, Ransijer ističe Šilerova Pisma o estetskom 
obrazovanju, u kojma se zasniva „nova oblast postojanja – oblast slobodne igre i 
pojave . . . Upravo ovakav način postojanja u čulnom svetu mora biti razvijen 
putem ’estetskog obrazovanja’, kako bi se oblikovali ljudi sposobni da žive u 
slobodnoj političkoj zajednici“ (Rancière, 2004: 27). 

Kao što smo videli kod Fukoa, u ovom periodu stvari se rascepljuju na pojavu 
i suštinu, što za posledicu ima rascep između reči i stvari, ali, kako Ransijer ističe, 
ovo istovremeno znači da „svaki predmet može . . . da bude shvaćen ne samo kao 
skup odlika, već kao pojava suštine, ne samo posledica određenih uzroka, već 
metafora ili metonimija sile koja ga je stvorila“ (Rancière, 2011a: 60). Na ovaj 
način, čitava stvarnost se pretvara u mrežu znakova koji upućuju na skriveno 
označeno, „na skrivenu moć sopstvenog počela“ (Rancière, 2011a: 60). Na osnovu 
ovoga, pesništvo prestaje da se razumeva kao delatnost koja proizvodi pesnička 
dela i postaje „kvalitet pesničkih pretmeta“ (Rancière, 2011a: 58), počinjući da se 
definiše „kroz poetičnost: stanje jezika, poseban način na koji misao i jezik pri-
padaju jedno drugom, odnos između onoga što se zna i ne zna, onoga što se kaže 
i prećuti“ (Rancière, 2011a: 58). Pesništvo će u romantizmu postati manifestacija 
same poetičnosti „koja pripada prvoj suštini jezika“ (Rancière, 2011a: 59), a ova 
sapripadnost nazvana je, nešto ranije, kod Đ. B. Vikoa nemi govor: „Na grčkom, 
bajka se još nazivala i mythos, mit, od koga se na latiskom izvodi mutus, nem“ 
(Rancière, 2011a: 58). Pesništvo, kao mit kojim je čovek objašnjavao samom sebi 
poredak sveta i svoje mesto u njemu, počinje da se interpretira kao „manifestaci-
ja same poetičnosti sveta, odnosno, načina na koji je istina data kolektivnoj sves-
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ti u obliku dela i institucija. Ali je takođe i privilegovano oruđe za razumevanje 
ove istine“ (Rancière, 2011a: 58). Istina koja je izrečena kroz mythos/mutus 
predstavljena je „kao predviđanje same sebe“ (Rancière, 2011a: 58), kao govor 
mišljenja pre mišljenja, koje će doći tek sa zasnivanjem filozofije (u Grčkoj, sa 
Sokratom, Platonom, Aristotelom), ali koje je istog porekla kao i nemi govor 
predmeta, „koje progovara kao slike, kamen, materija koja se opire signifikaciji i 
koju omogućava“ (Rancière, 2011a: 58). Pokret o kome je ovde reč je kompleksan, 
budući da ne govori o relaciji reči i stvari u vreme nastanka mita, već o naknadnoj 
interpretaciji ove relacije u kontekstu u kome, kao što smo videli, ona gubi svoj 
osnov. Kod Vikoa, pesma je reinterpretirana kao jedan oblik govora same istine 
i samog mišljenja, koji se obraća ćutanjem, putem slika i materije uopšte, odnosno 
putem čulnosti, budući da se još nije osamostalila i oslobodila. Ali, da bi se ova 
relacija u potpunosti opravdala, biće potreban još jedan korak iz pravca nemačkog 
idealizma, gde je Fihteova filozofija ponudila novi način osmišljavanja relacije 
materije i duha, čulne predmetnosti i jezika, koju Kantova misao, uprkos opisivanju 
prirode kao pesme pisane „šifrovanim jezikom“ nije mogla da dešifruje, odnosno, 
da razreši: 

U samoidentitetu, Ja transcendentalne subjektivnosti već poseduje princip 
jedinstva subjektivnog i objektivnog, konačnog i beskonačnog. Zato može 
da naruši ‘začaranost’ koja zatvara pesmu prirode, odnosno da je prepozna 
kao božansku suštinu i ono što mora postati u ljudskoj stvarnosti: imaginacija 
koja je postala čulnom’ (Rancière, 2011a: 76).

Konačno i beskonačno, materijalno i duhovno, oposredovani su kod Fihtea 
kretanjem transcendentalne subjektivnosti,17 koje postaje i osnov materijalnosti 
samog jezika. A poetičnost jezika, kao govor duha putem materijalnosti, odnosno 
čulnosti, postaje moguća upravo zato što duh prethodi samom sebi, tako da se u 
prvom koraku može izraziti samo nejasno, mitološki, nemim govorom, nesvesno, 
odnosno pesnički, ali, i kao takav, jeste prvi korak samospoznaje, 
samopredstavljanja. Na ovaj način, upravo rascep na pojavu i stuštinu postaje 
osnovni uslov mogućnosti osmišljavanja estetskog režima, u kome umetnost 
postaje istupanje suštine u pojavnost. Bitak sebi predstavlja samog sebe na 
nesamosvestan način u medijumu čulnosti, a to nužno znači, kroz umetnička dela, 
čime ona postaju prva istorijska medijacija beskonačnog i konačnog, prva 
reprezentacija stanja situacije, ili u Ransijerovom duhu – prvi mehanizam podele 
čulnog. Ransijer sam ne govori o ovome, budući da njegovo interpretiranje 

17 Kod Fihtea Ja kao čista delatnost duha izvorno postavlja sebe i sopstvenu negaciju,  Ne-Ja, koja u ovom 
procesu suprotstavljanja postaje čulno  materijalna stvarnost,  koja nije nezavisna i nespoznatljiva za 
subjekt, već je, naprotiv, njegova posledica: „Ja mora da postavi onu oprečnost suprotnih pravaca, ili, što 
je ovde isto suprotnih snaga; dakle, niti samo jednu niti samo drugu, nego obe; i to obe u oprečnosti, u 
suprotnoj delatnosti, koja je, međutim, za sebe zadržala ravnotežu, poništava se, i ne ostaje ništa. Pa ipak, 
nešto treba da ostane i da bude postavljeno: ostaje, prema tome, mirna materija, nešto što ima snagu“ 
(Fihte, 1976: 54)
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umetnosti započinje tek sa Platonom, koji prema Ranasijeru, uspostavlja prvi 
režim umetnosti kao takav. Mogli bismo, međutim, postulirati jedan predrežimski 
način regulisanja estetske prakse i njene vidljivosti, koji bi podrazumevao da 
umetnost ne postoji kao poseban oblik činjenja, kao što je to slučaj sa etičkim 
režimom, ali da se ne vezuje ni za odnos prema idejama/modelima, te da još nije 
predmet kritike koju će Platon razviti kada je sa njima poveže. 

 Figura koja je Fihteovu koncepciju razvila do krajnosti u domenu književnosti 
je, dakako, Novalis, koji će sa svojom čuvenom formulacijom, prema kojoj „niko 
ne zna za ono što je upravo svojstveno jeziku: da se on brine samo o sebi samome“ 
(Novalis, 1964: 217), pružiti jedan od centralnih argumenata evropske umetnosti 
devetnaestog veka. Ransijer ističe da se ovaj iskaz ne treba razumeti kao prazni 
formalizam, kako je to često činjeno, jer „ukoliko jezik nema razloga da se brine 
o bilo čemu drugom osim o sebi, to nije zato što je on samodovoljna igra, već zato 
što uvek već sadrži u sebi iskustvo sveta i tekst znanja, zato što uvek već govori 
samo iskustvo, pre nas“ (Rancière, 2011a: 62). U tom smislu, „jezik ne odražava 
stvari; on izražava njihove odnose. Ali ovaj izraz je i sam osmišljen kao nova 
sličnost. Ukoliko uloga jezika nije da predstavlja ideje, situacije, predmete, ili 
karaktere prema pravilima podražavanja, to je zato što on uvek već predstavlja, 
sopstvenim telom, fiziognomiju onoga što kaže“ (Rancière, 2011a: 63). Jezik, 
dakle, samom svojom strukturom (svojim organizmom, uređenim sistemom or-
gana) izgovara ustrojstvo čulnog iskustva. On nije sličan stvarima „kao što je 
kopija slična, zato što nosi ovu sličnost u sebi kao sećanje. On nije instrument 
komunikacije zato što je uvek već ogledalo zajednice“ (Rancière, 2011a: 63).18 
Ovo nas vraća Fukou u dve instance – sličnosti i izražavanju odnosa. Ova dva 
principa pripadaju različitim epistemama, prva renesansi, a druga modernosti, ali 
se u književnosti presecaju na način koji Ransijer ne komentariše direktno, ali koji 
nije bez značaja. 

Za Fukoa,  moderno doba umesto identičnost elemenata donosi „identičnost 
odnosa među elementima“, sa druge strane, Ransijer tvrdi da se u modernoj umet-
nosti radi o sličnosti, odnosno o jeziku koji odražava odnose, ali tako da ovo 
odražavanje počiva na relaciji sličnosti. Sličnost nas vodi u period renesanse, u 
kome je ona „igrala graditeljsku ulogu u znanjima zapadne kulture [...]ona je or-
ganizovala igru simbola, omogućavala saznanja o vidljivim i nevidljivim stvarima 
i upravljala umjetnošću koja ih je predstavljala“ (Fuko, 1971: 85).19 Čulna stvarnost, 

18 Na ovaj način, svaka teorijska (ali ne i praktična) instrumentalizacija i objektivizacija jezika pokazuju se 
besmislenima, jer  se ovi procesi sami uvek već odigravaju u domenu jezika. 

19 Sličnosti prema Fukou ima četiri vrste. Pre svega to je „convenientia“ (Fuko, 1971: 86), ili „odgovaranje“, 
koja označava više „bliskost mjesta nego riječ sličnost“ (1971: 86), odnosno dodir dvaju različitih stvari 
na kome se „javlja sličnost“ (1971: 86). „ ‘Odgovarajuće’ su one stvari koje, približavajući se jedna drugoj, 
stanu jedna uz drugu; one se dotiču svojim rubovima, njihove krajnje ivice se miješaju, kraj jedne označava 
početak druge“ (1971:86), dok „susjedstvo nije vanjska relacija između stvari, nego znak bliskosti, makar 
i nejasno izražene“ (1971: 86). Na drugom mestu je „aemulatio (nadmetanje): neka vrsta podudarnosti, 
ali koja je oslobođena zakona mjesta, i koja igra, nepomična, na rastojanju“ (1971: 87), a u kojoj „razasute 
po svijetu, stvari nadmetanjem daju jedna drugoj odgovor“ (1971: 87). Na trećem mestu je „analogija“ 
koja „omogućava čudesni sukob sličnosti kroz prostor . . . Njena moć je ogromna, jer sličnosti o kojim 
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na osnovu figure sličnosti, u ovom periodu postaje „velika otvorena knjiga; ona 
je išarana grafičkim znacima; po čitavim stranicama vide se neobične figure koje 
se ukrštaju i ponekad ponavljaju“ (Fuko, 1971: 94)20, a sama sličnost postaje „ne-
vidljiva forma onoga što, iz utrobe svijeta, čini stvari vidljivim“ (Fuko, 1971: 94). 
Sličnost reguliše samu razmenu vidljivog i nevidljivog, prirode i pojave, budući 
da priroda stvari „njihovo koegzistiranje, sklop veza i međusobnog komuniciran-
ja, nisu različiti od njihove sličnosti“ (Fuko, 1971: 96). Fuko zaključuje da u ovom 
periodu postoji „samo ista igra, igra znaka i onog što mu liči, i zato se priroda i 
riječ beskrajno ukrštaju, obrazujući tako, za onog koji zna da čita, veliki jedinstven 
tekst“ (Fuko, 1971: 101). Navedena logika je značajna, pre svega zato što se mo-
derna književnost kod njega sagledava kao povratak, ili sećanje, na ovu sličnost 
u promenjenim uslovima. 

Vidimo, dakle, da oba ova mislioca posežu za sličnošću, ali da Ransijer ne 
uspostavlja njen kontinuitet u odnosu na renesansu. Razlozi za ovo mogu biti 
raznoliki, ali činjenica je da on ne prihvata renesansu kao poseban okvir estetske 
prakse, kao režim umetnosti. Ovo nam, pre svega, govori da on ne želi da ponovi 
postojeće modele drugim teorijskim jezikom, već da pokušava da sa istoricističke 
pozicije osmisli novi način sagledavanja umetnosti, posebno u njenoj relaciji sa 
čulnošću. Renesasna, prema tome, pripada reprezentativnom režimu, bez obzira 
što je u njoj funkcionisalo epistemološko polje različito od klasicističkog. Ovome 
se može prigovoriti da postoje renesasna dela koja narušavaju reprezentativnost, 
kao i da je klasicizam upravo zbog toga odbacio određene tekstove, poput 
Šekspirovih drama. Postoje i drugi primeri koji mogu poslužiti kao svedočanstvo 
o blizini čulnom iskustvu stvaralaštva renesansne epohe, navešću samo nekoliko: 
poezija Fransoa Vijona, roman Gargantua i Pantagruel Fransoa Rablea, Pohvala 
ludosti Erazma Roterdamskog i Servantesov Don Kihot. U svim navedenim delima 
dolazi do poklapanja čulne stvarnosti sa tekstom, međutim, ukoliko navedena dela 
razmotrimo sa poetičkih pozicija, svako njih može da se uklopi u neki pojedinačni 
žanr ili da se sagleda kao kombinacija žanrova (preko pojedinačnih likova npr), 
te u skladu sa time lako možemo da zapazimo da sva navedena dela pripadaju 
žanru komedije. Jedino Šekspir uspešno kombinuje komediju i tragediju, ali se i 
kod njega često može uočiti podela na uzvišene i niske likove, tako da npr. u 
Magbetu običan stražar može da ima komični monolog ali ne i sam Magbet ili 

ona vodi računa nisu ove, vidljive, masivne, sličnosti samih stvari; dovoljno je da to budu suptilnije 
sličnosti odnosa“ (1971: 89), a posebno značajno je to što je karakteriše „univerzalno polje primjene“ 
(1971: 89). Ukoliko nas ona podseća na devetnaestovekovnu umetničku doktrinu univerzalne analogije, 
ovo nije slučajnost, budući da književnost, prema Fukou, predstavlja jednu vrstu sećanja na ovaj daleki 
poredak slčnosti koji je vladao nekoliko vekova ranije. Konačno, četvri je sličnost koja „proizilazi iz igre 
antipatija. Tu nikakav put nije unaprijed određen, nikakva distanca nije predviđena i nikakav slijed 
propisan“ (1971: 90).  Simpatija je posebno problematična budući da predstavlja „princip mobilnosti“ i da 
je „instanca Istog“ odnosno da „ima opasnu moć da asimiluje, da stvari učini identičnim“ tako „da se ne 
zadovoljava da bude jedna od formi sličnog“ (1971: 91). Njenu opasnost umanjuje „antipatija“ koja „drži 
stvari u njihovoj izolovanosti i onemogućava asimilaciju“ (1971: 91).

20 Ransijer pozajmljuje od Fukoa termin proza sveta, ali on o ovakvom tipu literarizacije čulnosti ne govori 
pre pojave romantizma. Da li se Fukoova proza sveta može podvesti pod reprezentativni režim?
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bilo ko od glavnih likova, čije prikazivanje je sve vreme rukovođeno propozicijama 
visokog stila. Razlika između renesanse i klasicizma može se objasniti kao 
istoričnost samog shvatanja uzvišenosti, tako da se  činjenica da predmet određuje 
stil prikazivanja ne dovodi u pitanje na značajan način. Ono što se, međutim, može 
primetiti jeste da upravo u ovom periodu, zahvaljujući epsitemološkom polju koje 
ga karakteriše, imamo formiranje određenih struktura, koje će, nakon urušavanja 
poetičkog, doprineti formrianju estetskog režima. 

Fuko će zato formiranje književnosti opisati u kategorijama povratka (ali i 
nužne redefinicije) relacije reči i stvari, koja je postojala u renesansi, zahvaljujući 
tome što je izvorno biće reči bilo ispreplitano sa figurama sveta. U modernom 
dobu, dakle,

[n]i u našem znanju ni u našoj misli nema više ničeg što bi nas moglo 
podsjetiti na to biće. Ništa, osim možda literatura — i to više u obliku aluzija 
ili posredno nego direktno. U izvjesnom smislu može se reći da „literatura“, 
onako kako je konstituisana na pragu modernog doba, ukazuje na ponovnu 
pojavu živog bića jezika, i to tamo gdje ga nismo očekivali (Fuko, 1971: 
109). 

Ovo ponavljanje, koje dolazi nakon klasicizma i koje se odigrava u modernom 
dobu, takođe je i uspostavljanje značajne razlike: 

književnost vraća jezik njegovom biću: ali ne onakvom kakav je izgledao 
krajem renesanse. Jer sad više nema one izvorne riječi, apsolutno početne, 
koja je započinjala i ograničavala beskrajni pokret govora; odsad će jezik 
rasti bez početka, bez ograničenja i obećanja. I upravo ulaženjem u taj 
uzaludni i suštinski prostor ispisuje se svakodnevno tekst literature (Fuko, 
1971: 110).

Gubitak početka, izvorne reči, zapaža i Ransijer kada govori o cirkulaciji 
modernih književnih tekstova. Ali, kod njega je ovaj gubitak nešto drukčije 
koncipiran: „pisanje [...] [postaje] pismo lišeno tela koje bi moglo da garantuje za 
njegovu istinitost pa je u skladu sa time na raspolaganju svakom govorniku“ 
(Rancière, 2011a: 87). Neosnovanost teksta sada je prevashodno političko pitanje, 
odnosno, jedna vrsta otvaranja jezika književnosti za učestvovanje svim 
govornicima, omogućeno činjenicom da je njen govor nemi govor, odnosno, da 
uvek prethodi čulnom iskustvu sagovornika i da ga strukturira.  Ali, nemost teksta 
sada više nije nemost mita, već je 

govor siročeta lišenog moći živog govora, tj. govora gospodara: mogućnosti 
da se ’brani’, da odgovara kada je pitano . . . Takođe, ova nemost čini pismo 
previše govorljivim. Budući da nije usmereno ocem, koji je sposoban da 
prepozna ispravan i plodonosan način, pisani govor luta neusmereno 
(Rancière, 2011a:  93). 
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Upravo je odsustvo gospodara/oca i princip demokratske podele čulnosti, kao 
urušavanje poetičke podele na gospodare i sluge i njima adekvatne stilove, pa tako 
način postojanja književnog teksta postaje „režim u kome pervertiranost slova 
jeste zakon zajednice“ (Rancière, 2011a: 95).21 Pisac u modernom dobu „piše za 
one koji ne bi trebali da ga čitaju“ (Rancière, 2011a: 106) što nije moralistička 
konstatacija, već stanje stvari zasnovano „demokratskim pismom koje remeti 
svaku uređenu relciju između poretka diskursa i poretka društvenih uslovljenos-
ti“ (Rancière, 2011a: 106). 

ZAKLJUČAK

Konstatacija kojom završavamo analizu mišljenja ove dvojice autora, zapravo, 
početna je tačka analize književnosti i umenosti u devetnaestom veku. Ransijer 
nam pokazuje kako se nemost njenog govora pojavljuje u različitim modusima, 
kao pitanje stila kod Flobera ili muzike kod Malarmea, a sve sa težnjom da se 
prevaziđe granica umetnosti koju je Hegel projektovao u svojoj Estetici, izjavljujući 
da „umetnost, u pogledu svoje najviše namene, jeste i ostaje za nas nešto što 
pripada prošlosti“ (Hegel, 1986: 12). Osim toga, režimi umetnosti, o kojima 
Ransijer govori, samo su jednim delom stvar istorije, ali su barem podjednako 
polemičke konstrukcije, koje pokušavaju da daju odgovor na pitanja savremenosti. 
Poetički režim se reaktuelizuje svaki put kada je predstavljanje oposredovano 
predstavom stvarnosti, svaki put kada navodni predmet njime rukovodi. Jedan od 
primera za ovo su, svakako, holivudski „blokbasteri“, u kojima postoji jasno 
konstituisana mreža pravila na osnovu koje se prikazuju različiti elementi filmske 
fabule, poput junaka, njegovih protivnika, njegovog objekta želje, samog zapleta 
i jezika kojim se koristi. Etički režim slika, o kome je bilo najmanje reči u ovom 
radu, relativno je direktno usmeren na Bodrijarovu koncepciju simulacije i 
simulakruma kao platonističkog nepoverenja prema kulturi slike, čije proizvođenje 
i kruženje nije zasnovano na stvarnosti/istini.22 I konačno, estetski režim odgovara 
ne samo umetnosti, već i govoru o umetnosti u modernoj epohi, a Ransijeru služi 
kao okvir na osnovu koga se kritikuju različiti formalistički pristupi, u kojima se 
insistira da je medijum poruke sama poruka (McLuhan, 1994: 17), kako je to 
formulisao Maršal Mekluan. Naspram ovih autora, Ransijer vrši arheološko 

21 Kako Ransijer navodi: „I zaista demokratija nije režim koji se od drugih razlikuje samo prema podeli 
moći, već i kao način na koji se u njoj određuje podela čulnosti, preraspodela njenog prostora. Princip ove 
preraspodele je režim pisma siročeta  u njegovoj dostupnosti, to jest, ono što nazivamo književnim. 
Demokratija je način pisanja, režim u kome pervertiranost slova jeste zakon zajednice“ (Rancière, 2011a: 
95). 

20 Bodrijar, kao što je poznato, čitav savremeni svet sagledava kao beskonačnu procesiju simulakruma, kao 
hiperrealnost, koja više nema nikakvu osnovu u stvarnosti (vidi npr. Bodrijar, 1991: 3, 6, 10, 13 itd). 
Naspram njega Ransijer pokušava da pokaže da nema ničega izvorno manipulativnog u samoj slici. Ali 
on se ne vraća logici reprezentacije, inistirajući da slika „ne upućuje na nešto drugo“ (Ransijer, 2013: 13), 
niti da je stvar pukog opažaja. Umesto toga umetničke slike opisuje kao operacije: „veze između celine i 
delova, između vidljivosti i snage značenja i afekta koji ide uz tu vidljivost, između očekivanja i onoga 
što ih ispunjava“ (2013: 13). Dugim rečima, slike su intervencije u određenoj podeli čunosti.
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razotkrivanje političkog značaja novog odnosa prema čulnosti u modernoj 
književnosti i umetnosti. 

Ključna razlika između Fukoa i Ransijera u njihovom razumevanju književnosti 
i čulnosti, konačno, i leži u sledećem: dok je za Fukoa moderna književnost 
značajna zato što vraća opasnost pisanju, kao diskurs koji razara principe 
cirkulacije teksta, za Ransijera je njen značaj daleko širi – u njoj se ogleda sam 
princip egalitarnosti. Književnost načinom svog postojanja garantuje uslov 
mogućnosti jednakosti, na kome počiva svaka emancipatorna akcija. Ova akcija 
se, dakako, ne mora ostvariti, pa ni književnosti i druge umetnosti nisu nužno 
emancipatorne sile (i fašisti i komunisti su imali svoje istorijske avangarde), ali u 
estetskom režimu one to mogu biti. Zahtev za preraspodelom čulnosti može se 
artikulisati samo u slučaju da podređeni mogu da razumeju zapovesti nadređenih, 
čime se kroz medijum jezika nepresno odigrava poricanje hijerarhijske strukture. 
Obraćajući se svojim robovima, gospodari nenamerno priznaju da oni mogu da 
razumeju njihov jezik, što, takođe, znači da imaju jednaku sposobnost za 
participiranje u zajedničkom zajednice, odnosno, jednako pravo da vladaju. Ova 
relacija je u osnovi moderne književnosti, a može se reći i da je u svim svojim 
artikulacijama ona nesvesno ponavlja. Upravo je Novalisova misao, koja govori 
o brizi jezika za samog sebe, odnosno, o jeziku koji uvek, već unapred, izgovara 
naše iskustvo i koji kroz obnavljanje principa sličnosti, ali ovaj put bez izvorne 
reči, učestvuje u oblikovanju naše čulne stvarnosti, stvorila preduslov za 
književnost kao dešavanje demokratije u smislu u kome je koristi Ransijer. Zato 
književnost nije samo na kraju, već i na početku svake emancipatorne delatnosti. 

LITERATURA

Aristotel. (2002) O pesničkoj umetnosti, Beograd: Dereta 
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi 
Bradić, S. (2015) „Nemi govor i opasnost pisanja: Ransijerovo razumevanje književnosti“, 

Letopis Matice  srpske, Knjiga 495, sveska 3, mart, str. 299-320.
Chambers, S. A. (2011) „The Politics of the Police: From Neoliberalism to Anarchism,
 and Back to Democracy“, Reading Rancière Ed. Paul Bowman and Richard Stamp, 

London: Continuum,  pp. 18-43
Fihte, J. G. (1976) Učenje o nauci, Beograd: BIGZ
Flynn, T. (2005) „Foucault’s Mapping of History“, The Cambridge Companion to Foucault, 

Ed. Gary Gutting, Cambridge: Cambridge UP, pp. 29-49.
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari: arheologija humanističkih nauka, Beograd: Nolit
Hegel, G.V.F. (1986) Estetika I, Beograd: BIGZ
Hegel, G.V.F. (1987) Fenomenologija duha, Naprijed: Zagreb
Jameson, F. (2007) The Modernist Papers, New York: Verso
Marks, K. (1977) Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine, Beograd: Prosveta
McLuhan, M. (1994) Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge: MIT Press
Novalis. (1964) Izabrana dela, Beograd: Nolit



553ODNOS ČULNOSTI I KNJIŽEVNOSTI U MIŠLJENJU MIŠELA FUKOA...

Ranciere, J. (2011a) Mute speech, New York Columbia University Press
Rancière, J. (2011b) „The Thinking of Dissensus: Politics and Aesthetics“, Reading Rancière, 

Ed. Paul  Bowman and Richard Stamp, London: Continuum, pp. 1-17.
Rancière, J. (2004) The politics of aesthetics: the distribution of the sensible, London: 

Continuum 
Ransijer, Ž. (2013) Sudbina slika/Podela čulnog, Beograd: Centar za medije i komunikacije
Rockhill, G. (2011) „Through the Looking Glass“, Mute speech, New York Columbia University 

Press, pp. 1- 28.
 Šiler, F. (2008) „O estetskom obrazovanju čoveka u nizu pisama“, Pozniji filozofsko-estetički 

spisi, Novi  Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 180-258.
Williams, R. (1977) Marxism and Literature, New York: Oxford University Press





 Marina Goreta
(Filozofski fakultet, Zagreb)

MARINOVICH PO TOMMASEU
KOLONIJALIZAM U DJELU O UMU I DUHU ANTONIJA 

MARINOVICHA1

The present paper analyses a work of complex structure, which arose from impressions 
of the 19th century thirties. A book The mind and spirit of Antonio Marinovich, written by 
Niccolò Tommaseo, was first published in 1840, and it was included in the second volume of 
Critical studies collection in 1843. Place and time encompassed within this work are pre-
cisely enlisted, although the narration is not always linear. Within the period of 15 years, 
during the epistolary friendship between two intellectuals from the east coast of the Adriatic 
Sea, the correspondence was the most intense in 1828 and 1829, as the letters confirm. The 
location encompassed by the works is limited to Šibenik and Florence toponyms, even though 
thematically it surpasses the aforementioned cities. The narrative includes lyrical poems, thus 
compromising the boundaries of specific genres. The paper attempts to shed light on the 
construction of identity and parting with the possible forms of existence possessing the other.

Keywords: discourse, identity, colonialism, orientalism, paternalism

1. UVOD

U ovom radu analizirat će se djelo složene strukture, nastalo na dojmovima iz 
tridesetih godina 19. stoljeća, vremenu koje je tražilo svojevrsne bjegove i 
poigravanje identitetima. Knjižica O umu i duhu Antonija Marinovicha (Tommaseo, 
1840) prvi je put objavljena samostalno 1840. godine,  a 1843. uvrštena je u drugi 
svezak zbirke Kritičke studije (Tommaseo, 1843). Djelom obuhvaćeni prostor i 
vrijeme precizno su navedeni iako pripovijedanje ne teče uvijek linearno. 
Kronološki slijed otvara godina 1818. U razdoblju od petnaest godina, koliko 
možemo pratiti epistolarno prijateljstvo dvojice intelektualaca poniklih na istočnoj 
obali Jadrana, dopisivanje je bilo najintenzivnije 1828. i 1829. godine, kako je 
suditi prema dataciji pisama. Djelom obuhvaćeni prostor ograničava se na 
toponime Šibenika i Firence iako tematski i sugestivno nadilazi spomenute krajeve. 

Pripovjedač dolazi do spoznaje da je nemoguće doseći istinu o prošlosti jer je 
uvijek gledamo kroz prizmu sadašnjosti. Našavši se pred pismima koja svjedoče, 
a time i pretendiraju na istinu, o davno prohujalim vremenima i ljudima,  

21 Ovaj rad nastao je u okviru doktorskoga studija kroatistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao 
kvalifikacijski rad, pod mentorstvom profesora emeritusa Tonka Maroevića.
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pripovjedač želi probuditi „napučeno“ vrijeme. Probudivši ga, manipulira njime 
i proživljava ga možda intenzivnije no onda, obogaćen  novim spoznajama i 
sviješću o neponovljivosti, a time većoj dragocjenosti minuloga. Literarni subjekti 
duboko su uronjeni u omeđeni prostor, a uočljiv je i osjećaj alteriteta i pokušaj 
premošćivanja distance premještanjem u prošlost, stoga protagonisti govore o 
idealiziranoj prošlosti, otuđenoj sadašnjosti i mogućoj budućnosti koja se nazire 
kroz proživljeno vrijeme.

U radu će se analizirati tip čovjeka koji je svugdje i nigdje bio kod kuće i koji 
je vlastiti život pokušavao osmisliti prolazeći kroz estetski, etički i religiozni 
stadij2 (Golubović, 2013). Propitivat će se konstrukcija identiteta i opraštanje s 
mogućim oblicima egzistencije. Nažalost, u našoj je kulturnoj povijesti mnoge 
sudbine oblikovala upravo iskorijenjenost, a ona je za sobom nosila pitanja jezika 
i nacionalnosti. Pripadnost jednom jeziku podrazumijevala je odbacivanje drugoga, 
no Tommaseo nije prihvaćao simplifikatorska rješenja. On sa smislom za mnoštvo,  
u svijetu opredijeljenih, nije mogao biti opredijeljen. Desetljećima je pokušavao 
pomiriti vlastite diskrepancije (koje nisu nužno ograničenja). Bio je kontrapunkt, 
odnosno harmonija, suzvučje, raznorodnih muza. „Čovjek s granice“, ali 
bezgraničan duhom, potiskuje identitete poput kakve traume. U početku negira 
slavenski identitet, što je vidljivo i opredjeljivanjem za talijanski jezični izričaj; 
zatim dijelom negira oblikovani talijanski identitet  težeći rehabilitirati materinski  
izričaj. 

Radnja se otvara  promišljanjem Dalmacije i njenih žitelja koji ne uspijevaju 
govoriti o sebi, nijemi su, i puštaju drugoga, njima superiornoga, da ih imenuje. 
Tommaseo, poput kakva kolonizatora,  ima svoga orijentalnog Drugog kojega 
nastoji unaprijediti. On zna bolje od koloniziranoga što je za njega dobro, a upravo 
ta nadmoćnost, temelj je orijentalizma. No, diskurs vremenske zaostalosti koji 
obavija pripovijedanje o Dalmatincima, pojavljuje se i kao drugo ime za Arkadiju 
jer u dalmatinskom prostoru otkriva suprotnosti koje supostoje.

2. NICCOLÒ TOMMASEO - ŽIVOTI STVARALAČKI RASPONI

Ono što je poznato o životu Nikole Tommasea jest faktografija koja svjedoči 
da je rođen u Šibeniku 1802., da se školovao u splitskom sjemeništu 1811. - 1814., 
i da je 1817. otputovao u Padovu gdje 1822. završava pravo. Njegov otac Jere bio 
je  trgovac, te se nadao da će Nikola možda nastaviti s obiteljskim poslovima, no, 
on se posvetio književnosti. Do početka 1834. djelovao je u Italiji, a zatim odlazi 
u progonstvo u Francusku, iz kojega se vraća 1839. Te godine posjećuje rodni kraj 
i počinje pisati šibenskom ikavicom. Sudjelovao je i u političkim zbivanjima 

1 Soren Kierkegaard život promatra kroz tri stupnja: estetski (svijet osjetila i potrage  za užitkom u kojem 
se dobrim smatra lijepo, divno i ugodno, a pojedinac je rob svojih želja i raspoloženja, stoga lako doživljava 
razočarenja), etički (tjeskoba je pozitivna jer vodi etičkom stadiju prožetom ozbiljnošću i dosljednim 
izborom prema moralnim mjerilima) i religiozni (pojedinac izabire vjeru umjesto estetskog užitka, a spas 
pronalazi u kršćanstvu.
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revolucionarne 1848. zbog čega je morao napustiti Veneciju i otići u drugo 
progonstvo na Krf. 1851. godine ženi se udovicom Diamante Pavello-Artale te 
postaje otac 1852. Katarini, a 1853. Girolamu. U Torino odlazi 1854. i u njemu 
živi do 1859., kada se seli u Firenzu u kojoj i  umire 1. svibnja 1874. Još za života 
razmišljao je o zagrobnom životu „Želim biti sahranjen u Settignanu … da moje 
tijelo bude pokopano na mjestu posvećenom prema obredima Katoličke Crkve … 
ne želim da bude sazidani grob već živa zemlja, kako bi se sastojci tvari, koju Bog 
učini sredstvom mojega duha, ponovno pomiješali u ovom živom svemiru“3 
(Zbornik radova, 2004). Na grobu je postavljena reljefna reprodukcija šibenskoga 
spomenika kao sjećanje na spomenik koji su Dalmatinci podigli u Šibeniku 31. 
svibnja 1896., a srušili 25. siječnja 1945. Tulio Covacev u iredentističkom almanahu 
1966. govori kako je upravo Vladimir Nazor pokrenuo akciju za rušenje 
spomenika.4

Rušeći spomenik, Šibenčani nisu srušili Tommasea, nego legendu u ime koje 
su nastupali iredentisti. Međutim, pokapanje jednoga mita rezultira nastajanjem 
novih mitova jer nešto mora popuniti novonastalu prazninu, tako svatko ispisuje 
svoga Tommasea. „Naopako će tumačiti vaše riječi, čitat će pameću ono što treba 
čitati srcem. Rečenice i riječi odvojit će od teksta pa će na temelju njih, otrovavši 
ih mržnjom, ocijeniti čitavo djelo. Dokazivat će da ste poštovali i obožavali njihove 
strasti i njihove zablude“ (Katušić, 1975: 116). 1827. sastavio je šaljiv epitaf sebi: 
„vdje leži fama Nikole Tommasea/ rodio se kao Dalmatinac,  a živio kao čestit 
čovjek/ u Padovi je saznao što je dosada/ u Milanu što je strpljivost/ u Firenci što 
je to poštovanje Talijana/ ne bijaše ni dobar ni zao/ izbjegavao je ljude/ jer ga je 
sve gnjavilo“, a slično piše i 1836. „Pisac/ umro je usred života/ i životne sreće“ 
(Katušić, 1975: 162).

Snažniji interes za Tommaseovo djelo, kako navodi Katušić, nastao je tek 
krajem 30-ih godina dvadesetoga stoljeća kad je Ciampini objavio njegov Intimni 
dnevnik i kad je svojim kritičkim radovima razbio hagiografsku sliku Tommasea 
koju je on sam još za života počeo uobličavati. Njegovo djelo sabrano je u 243 
sveska, a u ostavštini je imao preko pedeset tisuća pisama. 

3. DJELO O UMU I DUHU ANTONIJA MARINOVICHA

Sastavio je zbirku pisama i komentara nastalu na  dojmovima iz tridesetih 
godina 19. stoljeća, no bez njegovih škara, to bi ipak bio samo arhivski materijal. 
Knjižica O umu i duhu  Antonija Marinovicha osebujne je strukture, a u njoj su 
korišteni različiti naratološki postupci. To je i dnevnik i biografija i epistolarni 
roman sastavljen od citata, no možemo reći da je riječ o fragmentarnoj 

2 Nižić, Ž. Ma sopravvive il genio al cenere muto … -  „Voglio essere seppellito a Settignano. ... Il corpo 
mio sia sepolto in luogo consacrato da riti della chiesa cattolica, io desidero che non sia edificio chiuso, 
ma terra viva, per cui gli elementi della materia che Dio fece strumento al mio spirito, comunichino coll` 
aria e con luce di Dio e si rifondano non inutili nel vivente universo“.

4 Tommaseo i Nazor potekli su iz kuće Tomašića koja se nalazi u Postirama na otoku Braču.
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memoaristici, koja je uvijek takva jer podliježe selekciji. Međutim, fragmentarnost 
nije nužno neprijatelj cjeline, nego sredstvo da se ostvari tipična tomazeovska 
cjelina, kako je zapazio Katušić, „snažan u pojedinostima, slab u cjelini“ (Katušić, 
1975). 

Čini se kao da je Tommaseo osjetio potrebu novom sebi rastumačiti sredinu iz 
koje je potekao, a emotivni supstrat prvotne domovine s godinama je sve više 
izbijao na površinu. Što je manje bilo onoga što ga je vezivalo za rodnu grudu, 
počevši od smrti roditelja, prijatelja i zaborava šibenske ikavice, to je snažnije 
prizivao sve od čega je bježao ka drugoj obali Jadrana. 

Već na početku djela O duhu i umu Antonia Marinovicha traži razumijevanje 
drugih „O ljudi koji me volite, ako vam se čini da moje riječi zaslužuju povjerenje, 
da moja ljubav zaslužuje ljubav, molim vas, častite uspomenu čovjeka koji je vama 
nepoznat, a meni drag“ (Tommaseo, 1840: 125). 

Vidljivo je da računa na javnu recepciju ne samo svojih intimnih dnevničkih 
i epistolarnih zapisa, već i Marinovichevih: „Neka ova pisma barem posvjedoče 
da nisam zaboravio svoju rodnu zemlju, da sam želio znati što se u njoj događa i 
da sam joj želio dobro“ (Tommaseo, 1840: 4) iz čega i proizlazi sama namjena 
djela, a to je tommaseovsko iskupljenje za sagrješenje i kult prijateljstva kao 
naknade za društvenu izolaciju. 

Prvo što kaže za čovjeka kojega nastoji predstaviti, a čije se ime nalazi i u 
naslovu djela, jest da je „čovjek koji je nadrastao svijet iz kojega je ponikao.“ 
(Tommaseo, 1840: 4) te da zaslužuje da uspomena na njega živi za utjehu i primjer. 
Na trenutak se čini kao da se Tommaseo, pripovjedač, želi povući i pustiti 
Marinovicha da govori sam o sebi preko svojih spisa. Računa na javni prijem 
intimnih redaka koje su ispisali ne samo Tommaseo, koji se u djelu često pojavljuje 
kao paternalistička figura, već i Marinovich: „... znam da će oni koji vole mene, 
voljeti i njega.“ Kaže da će dodati i fragmente pisama koja je upućivao Marinovichu 
iz čega je vidljivo da će biti riječ o Tommaseovu Marinovichu. Jasno je tko će biti 
voce narrante i komponirati priču o Antoniju Marinovichu, odnosno, o sebi.  

Pripovijedanje o Marinovichu nastavlja pričom o njegovoj genealogiji koja 
zvuči kao preslika Tommaseova života. I Marinovichev otac bio je trgovac koji 
je sinu namijenio drugačiji životni put no što je bio onaj koji je njegov jedinac 
odabrao. Marinovich je svaki slobodan trenutak, radeći za oca, koristio za čitanje, 
a od očeve je trgovine sebi napravio studij. Kaže za njega da je bio najučeniji mladi 
čovjek svoga kraja kojega je gledao ponizno s poštovanjem, a donosi i njegove 
zaigrane stihove koji, na tragu anakreontskog, slave ovozemaljski život „živim 
lagodno … jedem što mi se jede … pijem nerazvodnjeno, … mirno spavam cijelu 
noć… ali ne vjeruj da sate provodim/ lješkareći u krevetu/ u rukama imam sad 
jednog, sad drugog autora/ sukladno raspoloženju koje mi glavom ključa“5 
(Tommaseo, 1840: 32).

5 „vivo da vero poltrone, ... mangio ciò che mi basta, ... bevo annacquato ... soavemente dormo tutta la notte  
...  non credere però ch` io passi  l`ore/ stando mi a letto  senza far mai nulla/ ch` ho anzi in man or quest 
or quell` autore/ conforme l`estro che in capo mi frulla ...“
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3.1. Književna građa

Knjiga o Marinovichu zasniva se na montaži pisama, a Raffaele Ciampini kaže 
da je Tommaseo uvijek mislio na one koji će doći iza njega i zavirivati u njegove 
spise, a za potomke je izgrađivao vlastitu legendu precrtavajući ono što nije 
smatrao prikladnim. Ciampinijievo zapažanje vidljivo je  u oporuci napisanoj 2. 
srpnja 1871. „Ako se naiđe na riječi koje su nepravedno oštre prema drugome, a 
koje su meni izgledale pravedne, neka se ublaže bilješkama. A ako sam nehotice 
rekao nešto protivno istini Katoličke Crkve, u kojoj sam rođen i u kojoj želim 
umrijeti, to od srca povlačim“ (Katušić, 1975: 211) i u zapisu iz Tommaseova 
dnevnika od 16. listopada 1836. kaže „Čitam svoja pisma Marinovichu: crvenim 
se pred tolikim ludostima i uživam što se ta pisma nalaze u mojim rukama“ 
(Katušić, 1975: 136).

Ettore Verga shvatio je ovu knjigu kao himnu prijateljstvu, a Ivan Katušić pak 
kaže „ne himna prijateljstvu nego zloupotreba prijateljstva, da se govori o samome 
sebi, a bez te doze subjektivnosti, ne bi bila umjetničko djelo“ (Katušić, 1975:9).

3.2. Žanrovska klasifikacija djela

Djelo pripada složenim, velikim proznim oblicima, a tematski bi ovo bio roman 
i društveni, i povijesni, i porodični, i psihološki (Jolles, 2000).

Wolfgang Kayser predlaže tipologiju romana prema vladajućim činiteljima 
integracije svih elemenata,a s obzirom na naslov djela mogli bismo govoriti o 
romanu lika,  odnosno nekoliko likova uzajamno povezanih ili pak o romanu 
prostora u kojem imaginarni i stvarni prostor povezuje likove (Škreb, Stamać, 
1998).

Tema je romana otkrivanje istine rekonstrukcijom prošlosti dok istovremeno 
postoji svijest o naporu osuđenom na neuspjeh. Objektivne stvarnosti nema jer 
predmet prikazivanja nije stvarnost nego svijest društveno neukorijenjenih likova. 
Zaplet gubi na važnosti, a dijalog se, iako precizno datiran, vodi van vremena. 
Mogli bismo govoriti i o paralelno izgrađenom sižeu jer pratimo nekoliko 
fabularnih nizova, Tommaseov život u Italiji i Marinovichev život na dalmatinskoj 
obali. Fabula je elementarna i može se sažeti na nekoliko osnovnih točaka: 
Tommaseo piše,  Marinovich čita, Marinovich piše,  Tommaseo čita. Njihova 
sudbina je biti razdvojeni, prvo prostorno, a na kraju, Marinovichevom smrću i u 
vječnosti. Radnja ne počinje in medias res već nas Tommaseo pomno priprema 
najprije nudeći široki okvir refleksije o pokrajini koja je iznjedrila intelektualca 
na kojega se fokusira pripovjedačev pogled. 

Po načinu izgradnje sižea mogli bismo djelo promatrati i kao lančani ili 
stupnjeviti roman u kojem se pisma nadovezuju jedno na drugo. Završetak jednog 
pisma označava početak drugoga. Mogli bismo govoriti i o prstenastom sižeu jer 
postoji okvirna priča koja obuhvaća sve ostale. Okvir postavlja vječno ljudsko 
pitanje egzistencije i životnih odabira. Upravljamo li sami sudbinom ili smo pak 
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bačeni u svijet na milost i nemilost bogova, idola i ideala koji nas usmjeravaju, a 
priča o Marinovichu proživljavanje je jednog od mogućih oblika vlastitoga 
postojanja. 

3.3.Struktura djela

Djelo je sastavljeno od uvoda i 53 poglavlja na koja se nadovezuju Pokušaji 
raznih prijevoda Antonija Marinovicha (Saggi di traduzioni varie di Antonio 
Marinovich) a zatim slijede ulomci Marinovichevih pokušaja - Iz Foscolova la-
tinskoga predgovora (Da una prefazione latina del Foscolo), zatim – O dramskom 
jedinstvu iz pisma A. Manzonija (Dalla lettera di A. Manzonisulle unità dramma-
tiche), - Opis - vjerujem Chateaubriandov (Descrizione - credo di Chateaubriand) 
, (I francesi) - Francuzi (credo la Stael) vjerujem od la Stael,  (Dio e l`uomo)  Bog 
i čovjek (dal de Maistre), (La fede) - Vjera (dal francese), (Gesù )- Isus, (Cristia-
nesimo) – Kršćanstvo, čime zaključuje.   

Djelom obuhvaćeni prostor i vrijeme precizirani su. Pripovijedanje ne teče 
uvijek linearno, iako uglavnom prati kronološki slijed i otvara se godinom 1818. 
U strukturi djela vidljiva su usporavanja u obliku epizoda ili moralističkih 
digresiranja. Čas se služi analepsom, književnim postupkom kojim se radnja vraća 
u prošlost, a čas prolepsom, zahvaća vrijeme unaprijed. U razdoblju od petnaest 
godina, koliko možemo pratiti epistolarno prijateljstvo dvojice intelektualaca 
poniklih na istočnoj obali Jadrana, dopisivanje je bilo najintenzivnije  1828. i 1829. 
godine, kako je suditi prema dataciji pisama,  a pisma su najčešće  slana upravo 
iz Šibenika i Firence.  S obzirom na činjenicu da je riječ o pismima koja su i 
povijesni dokumenti, možemo govoriti i o dokumentarnoj književnosti.

4. KOLONIZIRANI PROSTOR – GEOGRAFSKE REPREZENTACIJE

Kada se u Tommaseu aktivirao mehanizam samoisključivanja, marginalizacije 
u odnosu prema narodu i jeziku iz kojega je potekao?  Savladavajući diskurs 
nadređenoga i podređenoga, usvajajući jezike i kulturu, Tommaseo je ugrađivao 
orijentalizam u vlastitu ličnost. 

Djelo se otvara  promišljanjem Dalmacije i njenih žitelja koji ne uspijevaju 
govoriti o sebi, nijemi su, i puštaju drugoga, njima superiornoga, da ih imenuje 
(imenovanje je čin uvođenja u postojanje). Dalmatince je Venecija imenovala 
Schiavonima (slugama, robovima), a nakon toga slijedi kritika upućena Veneciji 
jer ih nije znala braniti, a još manje civilizirati. 

U šesnaestom poglavlju Tommaseo se usredotočuje na zemlju koja ga je 
iznjedrila. Dalmaciju uspoređuje s biljkom prema kojoj sudimo i okoliš u kojem 
ona izrasta. To zapažanje prenosi na pojedinca koji svjedoči o okolini koja ga 
oblikuje „i kako život jedne biljke svjedoči o podneblju ... tako i kultura jednog 
uma svjedoči o sadašnjem ili o mogućem napretku jedne zemlje.“ te nastavlja 
„Domišljatost Dalmatinaca, pogodna klima i raznovrsnost zemlje i plodova, 
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mješavina naroda … snažna slavenska odanost, živahna grčka oštroumnost, široka 
talijanskarazboritost. Dalmatinci: njihove darove, čini mi se, u sebi prepoznajem, 
još uvijek su obećanje, a da bi se ostvarili,  bit će potrebniji napor od ponosa“6 
(Tommaseo, 1840: 25).

Vidljiv je kontrast između opisanog arkadijskoga prostora „nebo blago, pitomo, 
misli su jasne, a duše iskrene, a iznad svega jezik – moćan, bogat, snažne 
jednostavnosti i ljudskih sudbina označenoga prostora (Tommaseo, 1840: 27).

No, diskurs vremenske zaostalosti koji obavija propovijedanje o Dalmatincima, 
Morlacima7 (onima koji su manje odani Veneciji) pojavljuje se i kao drugo ime za 
Arkadiju. U dalmatinskom prostoru otkriva suprotnosti koje supostoje, a domovina 
mu nije samo geografski pojam, već ljudi koji u njoj žive. Djelo namjenjuje 
Dalmatincima, prema kojima ima ambivalentan odnos (nekad ih naziva „Mi“, 
nekad „Oni“), kako bi im pokazao iskrenog i skromnog čovjeka koji je „pred 
nesrećom pognuo glavu, ali je uzdizao misao i u boli pronalazio snagu“ 
(Tommaseo, 1840: 4). Već ovdje vidljiv je paternalistički postkolonijalni diskurs8 
prema zavičaju iz kojega je potekao, no na trenutak se može pomisliti i da su 
Dalmatinci oponenti Marinovichu. 

Činjenica je da je odnos zapadne obale prema istočnoj, odnos nadmoći. Još od 
vremena Rimskoga Carstva zapadna obala Jadrana smatrala se središtem svijeta. 
Slavenska strana manje je utjecala na romanske susjede, a kulturna hegemonija 
očituje se i u učenju jezika. Termin Mladena Machieda vicini ignoti možda naj-
bolje pojašnjava odnos dviju obala Jadrana. Bliskost talijanske obale očitovala se 
u geografskoj povezanosti i vjeroispovijesti, no udaljenost je bila i  jezična i et-
nička i kulturna (Machiedo, 1992). 

Tommaseo je bježao od jezika kojim je govorila njegova majka, osjećajući sram 
i stid što potječe iz jedne civilizacijski zaostale sredine, prema mjerilima 
„nadmoćnijeg“ Zapada. Potiskivanje rijetko kad uspijeva jer se svaka represija na 
kraju pretvara u ekspresiju. Enzo Bettiza kaže u djelu Egzil „Morao sam utrošiti 
još jedan život da bih neutralizirao posljedice prvog“ (Betizza, 2004: 248).  Možda 
možemo zahvaliti upravo romantizmu ponovno otkrivanje čari koloniziranoga, 
naravno opet u okviru nikad neumirućih stereotipa i postojećih mitova9, o 

6 „l` ingegno dei Dalmati e per la temperatura del clima e per la varietà del terreno e dei frutti suoi, e per 
la mistura dei sangui, ...  della forte lealtà slava, e della vivida arguzia greca, e dell` ampio senno italiano 
... i Dalmati: ché i doni ch` in loro a me par vedere, son tutti ancora in potenza, e dell`attuarli, sarà maggiore 
il travaglio che il vanto.“

7 morlak – mauroblachoi – grč. crni vlasi (metafora za stočarska plemena romanskoga porijekla u 
dalmatinskom zaleđu) (Raspudić, 2012: 143).

8 Foucault  diskurs smatra sustavom iskaza unutar kojih svijet može biti spoznat. Preko tog sustava iskaza 
pojedinci percipiraju i klasificiraju društvenu stvarnost, a takvim diskursom proizvodi se i režim istine. 
Svijet kroz diskurs dolazi u bitak, stoga vladajući diskurs o nekoj temi apriorno većim dijelom usmjerava 
i oblikuje svaki govor o toj temi (Raspudić, 2012: 9).

9 Imagologija se bavi slikom neke nacije u književnosti, a slike, odnosno stereotipi (grč. stereos – čvrst, 
typos – oblik) nepromjenjivi su i neovisni o vremenu i kontekstu. Riječ je o društvenim konstruktima, 
no ne treba misliti da su stereotipi apriori lažni. Nisu nužno ni lažni ni istiniti. U njima djeluje ostatak 
naslijeđenih spoznaja.
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neiskvarenosti neciviliziranog, o dječjoj naivnosti, čistoći i ljepoti „gorostasu 
čovjeku, golubinje duše“ koji spremno gine za tuđe interese. 

Poput  Herdera, veliku ulogu namijenio slavenskim narodima u budućnosti. 
No, nije bio jedini koji je isticao posebnost dalmatinskoga puka. Činili su to i 
Radoš Ante Michieli-Vitturi10  pa i Ivan Kreljanović Albinoni.11 Tommaseo, pi-
šući u prvom licu, i time izjednačavajući implicitnog autora i pripovjedača, za-
mjera onima koji su krenuli u svijet  u potrazi za boljim životom te stekli znanja 
neophodna za preporod Dalmacije, no upravo je on taj otuđeni intelektualac koji 
se uputio ka sirenama drugih obala.

5. POSTKOLONIJALIZAM

Postkolonijalizam je ne toliko spretna tvorenica koja svojim značenjem ne 
određuju što nešto jest, već se iz novonastaloga termina uspijeva zaključiti da on 
dolazi samo kronološki nakon kolonijalizma koji se zasniva na pretpostavkama i 
stereotipima. Kolonizacija se nužno zasniva na eksploataciji, ali se često prezentira 
kao dobročinstvo. Ekonomski imućni građani, tzv. materijalna i intelektualna elita 
(jer si je mogla priuštiti usavršavanje) odlazi se školovati u Italiju, no, po završetku 
studija, ostaje u zemlji domaćinu utkavši u sebe dio identiteta koji posjeduje 
nadređeni. S obzirom na to da zemlja porijekla ne nudi mnogo perspektivnim 
mladim povratnicima, oni, uložene napore studentskih dana, nude na dobrobit 
uljuđenom i srdačnom domaćinu, što je učinio i Tommaseo. Ako pak vlastite snage 
stave na raspolaganje zemlji porijekla, njihovi napori često ostaju neprepoznati. 
Mladi se  više ne žele, niti mogu, identificirati s domom. Kako se postkolonijalizam 
ne uspijeva već u samom imenovanju udaljiti od kolonijalizma, možemo 
pretpostaviti da nasljeđuje sveobuhvaćajuće obrasce kolonijalne kritike veličajući 
krajnost nezaposjedanja.

Ono što je poznato o postkolonijalizmu jest da se metodološki javio 80-ih 
godina 20. stoljeća prvenstveno u djelima G. Ch. Spivak,  B. Ashcrofta, H.K. 
Bhabhe, E. Saida, a čemu su prethodila i značajna događanja u svijetu, poput 
osamostaljivanja kolonija.  

10 Michieli Vitturi, Radoš Antun (Ante), hrvatski polihistor (Split, 24. VIII. 1752 – ?, 1822). Bio je član 
izaslanstva za poljoprivredu Mletačke Republike, a 1790. imenovan nadintendantom za poljoprivredu 
Dalmacije. Osnovao Agrarnu akademiju u Kaštel-Lukšiću, sudjelovao u radu splitskoga Javnoga 
gospodarskoga društva, pisao o pravnim odnosima zemljoposjednika i njihovih podložnika. Napisao je 
više radova o uzgoju maslina, duhana, kukuruza i dr. kultura. Drži ga se utemeljiteljem znanstvenoga 
poljodjelstva u Dalmaciji. Pisao je arheološko-povijesne rasprave o antičkoj Saloni, M. de Dominisu, F. 
Petriću i dr. Njegov Ogled o antičkom gradu Saloni (Saggio sopra l’antica città di Salona, 1779) jedan je 
od najranijih pokušaja monografske obradbe povijesti i spomenika antičke Salone.

11 Kreljanović, Ivan (Albinoni), hrvatski povjesničar i književnik (Kaštel-Stari, 1777 – Venecija, 7. VIII. 
1838). Tijekom francuske i početkom druge austrijske uprave u Dalmaciji obnašao najviše službe u 
zadarskom sudstvu (do 1816). Urednik glasila Kraglski Dalmatin (1806). U djelu Uspomene iz povijesti 
Dalmacije (I–II, 1809) s negativnog se motrišta osvrće na mletačku upravu u Dalmaciji. 
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Frantz Omar Fanon12 ukazao je na tri faze kolonijalizma: prihvaćanje 
nametnutoga kolonizatorskog modela, osvještavanje te traganje za vlastitim 
korijenima, nakon čega slijedi posljednja faza revolucionarne oslobodilačke borbe, 
a ovaj obrazac je Tommaseo i ostvario. On je, kao kulturna manjina u Italiji, počeo 
pružati otpor dominantnom modelu (Fanon, 1959).

5.1. Orijentalizam u kritici

Edward W. Said jedan je od najuglednijih američkih intelektualaca 20. stoljeća. 
Napisao je kapitalno djelo naslovljeno „Orijentalizam“ (Said, E. W., 1999) u kojem 
pokušava rasvijetliti stereotipne konstrukcije koje proizvodi društvo Zapada i to 
iz perspektive postkolonijalne kritike. Problem je upravo u proizvodnji Orijenta 
jer su i sami „Orijentalci“ počeli prihvaćati konstruiranu sliku o sebi, odnosno, 
svoditi se na biološko i manje vrijedno. Samim tim što se svode na biološku 
činjenicu, poriče im se individualnost i mogućnost vlastite, pojedinačne sudbinu. 

Smatra se da orijentalizam formalno počinje donošenjem odluke Crkvenog 
sabora u Beču 1312. o osnivanju niza katedri za arapski, grči, hebrejski i sirijski 
jezik na  vodećim europskim sveučilištima. Riječ je o terminu kojim se opisuje 
odnos Zapada prema Istoku. On nije samo susjedan Europi već je izvor njezinih 
civilizacija i njezin kulturni suparnik. Pomogao je Zapadu da se odredi kao njegova 
oprečna slika. To je sustav  europskih ili zapadnih znanja o Orijentu, tekstualno  
proizvedenih, te postaje  sinonim za europsku dominaciju nad Orijentom. 

Jedna od ideja orijentalizma je da se kulture ne mogu ozbiljno razumjeti, od-
nosno, njima se ne može ozbiljno ovladati ako se ne proučava njihova konfigura-
cija moći, stoga je orijentalizam važniji kao znak euro-atlantske nadmoći nad 
Orijentom nego kao vjerodostojan diskurs o Orijentu. Upravo kulturni život Za-
pada Antonio Gramsci (Gramsci, A.,1963. 49-73.) naziva hegemonijom, a orijen-
talizam voljom  da se razumije, odnosno kontrolira ono što je različito. Lacan pak 
smatra  da je identitet subjekta zasnovan na složenim relacijama koje zauzima 
prema drugima, upravo kako se i Zapad konstruira u odnosu prema drugom. Prvo 
spoznajemo drugoga koji se promatra pomoću stereotipnih pojednostavljenja, a 
zatim spoznajemo sebe (Lacan, 1986).

Termin orijentalizam politički je obojen, a Said ga je pokušao redefinirati 
oponirajući okcidentalizmom. Navodi da se praktična vrijednost orijentalizma 
krije u legitimaciji imperijalističkih ciljeva  (Said, 1999).

Ujedno, nameće se i pitanju o recepciji Tommaseova djela danas. Koliko se 
danas uspijevamo prepoznati u njegovu stvaralaštvu? Što reći o čovjeku i njegovu 
stvaralaštvu kad on sam tvrdi da „malo ljudi pozna materijalne činjenice iz moga 
života,  a nitko ne pozna moju dušu“(Katušić, 1975: 111). Kako se uopće osloboditi 
kolonijalizma, jer da bismo donijeli sud o nekome ili nečemu, prvo ga moramo 

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon) Frantz Omar Fanon rođen je na otočju Martinique u Karipskom 
moru (20. srpnja 1925. – 6. prosinca 1961.). Bio je poznati psihijatar, filozof, revolucionar i pisac čija su 
djela izvršila jak utjecaj na teoriju postkolonijalizma.  
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obuhvatiti, zaposjesti? Kažu da nije zadatak književnosti određivati granice već 
ih učiniti poroznima, no čovjek spoznaje jedino ako ograniči, smjesti u ladice. 
Književni tekst dokument je jednog vremena, a vrijednost mu se mjeri utjecajem. 
Tommaseo uspijeva komunicirati i s onima koji ne pripadaju njegovom vremenu. 
Možda svaka knjiga prvenstveno govori o autoru, a ne o likovima, i predstavlja 
oproštaj, razrješenje s mogućim egzistencijama. Tommaseo je majstor aposiopeze, 
stilske figure u kojoj se namjerno izostavlja završetak misli koja se naslućuje kako 
bi se postigao snažniji učinak; ili to pak čini iz pristojnosti ne želeći reći nešto što 
bi slušateljima bilo neugodno čuti. Živi putem svoga djela, okružen problemima 
svoga vremena stoga je nerazumno očekivati da će progovoriti suvremenim  
rječnikom. „On nam pruža srce, a mi mu zamjeramo tijelo“ (Katušić, 1975: 119). 
Razočaranja koja nas zatječu mogu biti i ljekovita. Ona nas raz-očaravaju, 
oslobađaju nas očaranosti, fikcija i projekcija, a neuspjeh mogu pretvoriti u plodno 
iskustvo koje pokazuje da je život veći od naših predodžbi i snova koji nas zanose. 

5.2. Povratak zavičaju - negacija

Tommaseo se prvi put suočio s domovinom nakon nekoliko godina izbivanja 
„Vrativši se sa studija prava, s Marinovichem sam započeo voditi toliko željene 
razgovore. Bliskost  je nastupala postupno, s nesmanjenim poštovanjem, trinaest 
godina od tada“ (Tommaseo, 1840: 34).U Dalmaciji ostaje od kolovoza 1822. do 
ožujka 1823. Da nije bilo Marinovichevih knjiga, bio bi još osamljeniji. Djela s 
kojima se u tom vremenu susreo bila su najplodonosnija i najznačajnija u njegovu 
životu „Nisu me mogli odvojiti od čitanja, čitao sam za stolom, prečitavao iznova… 
poput djevojčeta kojepo prvi put u zrcalu otkriva vlastiti lik…. Osjećao sam radost 
što sam pronašao dušu koja je nalikovala mojoj … i koja  je, zbrkane riječi moga 
duha, takvom oštrinom izražavala“(Tommaseo, 1840: 40).

Tako je započeo razgovor sličnih duša, no Tommaseo se opet pokazuje 
autoironičnim „ako se razmjenom može nazvati odnos u kojem sam samo ja 
dobivao“ (Tommaseo, 1840: 41). Marinovicheva zapažanja i podrška bili su za 
njega nit vodilja u stvaralaštvu. Tommaseo mu priznaje superiornost „s kolikom 
je blagošću sudio o mojim siromašnim djelima …. Crvenim se“ (Tommaseo, 1840), 
no dobar učitelj radi na tome da ga učenik preraste. Je li Tommaseo uspio prerasti 
svoga učitelja? Da bi u tome uspio, morao se prvo poistovjetiti s njim. Po odlasku 
iz obiteljske kuće u proljeće 1823., napisao mu je pismo u kojem ga moli da 
njegovim roditeljima bude poput sina. 

Evo me ponovno u Italiji, kao mlada biljka, kao ptić pušten na slobodu, kao 
ponovno zapaljen plamen, kao uskrsla feniks ptica ... volio bih da Vaša sreća nije 
manja od moje …. I žao mi je vidjeti vaš talent zapuštenim… Ipak, priznajem da 
mi je ovaj mirni boravak, daleko od buke i svake strasti, u mnogim pitanjima 
doista otvorio oči te da ću ovom osmomjesečnom snu dugovati spokojnost svoga 
života. Budi uvjeren da samo samoća može utješiti čovjeka. Ona je gnijezdo lju-
bavi, ona je hram istine. Ljudi je izbjegavaju kao ništavilo i uništavaju se da bi od 
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nje pobjegli. Posjet rodnom kraju za njega znači oživljavanje ljubavi prema Italiji, 
međutim, koliko god bio preporođen novim odlaskom u Italiju, nedugo zatim piše 
„postoje samo dvije stvari  iz domovine koje bih volio da su sa mnom u Italiji … 
Moja obitelj i Vi kojega volim poput brata. (Katušić, 1975: 26)

5.3. Povratak zavičaju - afirmacija

Tko trpi, taj mi je srodnik. 
Oporavljam se od svojih patnji, kad tuđe patnje zagrlim.

(Katušić, 1975: 62).

Tommaseo je poželio vidjeti svoje 1831. godine; „Bio je to posljednji put da 
sam zagrlio moju majku i mog oca i njega. U kolovozu sam se ponovno susreo s 
Marinovichem – tihe noćne sate koje sam s njime proveo razmatrajući 
najplemenitije stvari koje tješe ljudsku misao, one slatke sate … koji su bili 
posljednji … Otac me otpratio… i posljednji put me zgranut zagrlio… gotovo 
sluteći vječni oproštaj. Onome mome, kao bratu, preporučio sam ucviljenu majku, 
ali joj je i ova utjeha morala biti uskraćena, on je bio predodređen da je pretekne 
na putu prema zagrobnom životu“ (Tommaseo, 1840: 126).13

Pedeseto poglavlje naslovljeno je Njegova smrt. „Ovo je posljednje pismo koje 
sam napisao 1/8/1833, - Vaša duga šutnja nikad me nije uvrijedila. Pogađam joj 
razloge“ Tommaseo, 1840) Dana 3. veljače 1834. Tommaseo je napustio Italiju. 
Tog dana Marinovich je umro „Iz Francuske sam pisao njemu mrtvom, kao živoj 
osobi, njemu živome koji me pamti (Tommaseo, 1840). Tommaseo je u rujnu 
saznao za njegovu smrt  „njegova smrt bila je udarac za širu javnost. Malobrojni 
prijatelji ipak ga se sjećaju s  iskrenim poštovanjem. Malo tko bi mu mogao 
suditi…a u našem malom gradu uobičajeno je reći da ni titule ni bogatstvo  nisu 
cijenjeni koliko razboritost i vrlina.“14

Posjećuje Dalmaciju u kojoj pronalazi samo hladne grobove roditelja i dragoga 
prijatelja. Slijede elegični zapisi Ilirske proze o umrlom vremenu koje su nekada 
napučivali dragi ljudi „Plakao sam ugledavši mjesta na kojima su moji obitavali.  
… plakao sam … i u spomen na moju majku posvetio sam ove jednostavne riječi 
napisane na jeziku dalmatinskoga puka,  jezikom koji nikada nisam dobro 

13 „E  fu l`ultima volta che abbracciassi mia madre,mio padre, e lui. Nell` agosto rivvidi Marinovich – e le 
dolci ore notturne che  seco passai  ragionando dalle più nobili cose  che consolino il pensiero umano, 
quelle dolci ore, ... furon l`ultime... Mio padre mi accompagnò ... e per l`ultima volta mi abbraccio 
costernato e quasi presago  del vale eterno. A quel mio come fratello raccomandai mia madre afflittissima: 
ma le doveva anche questa consolazione esser  tolta: destinato era che egli la precedesse nella via del 
sepolcro.“

13 .“questa e l`ultima che io gli scrissi 1/8/1833  - il vostro silenzio così lungo non mi offese mai. Io ne 
indovino le cagioni.“; „di Francia scrissi a lui morto, come a persona viva, a lui come  a vivo e memore 
di me.“ „sentirono la fine sua come danno pubblico: i pochi amici con riverenza affettuosa  tuttavia lo 
rammentano . Pochi potevano giudicarlo ... e nella piccola nostra città convien dire  che ne nobiltà ne 
ricchezza furono fino ad ora tanto onorati quanto ingegno e virtù“
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poznavao, a zbog dugog izbivanja, potpuno zaboravljenim“ (Tommaseo, 1840). 
Međutim, ipak je pokazao da se ljubavi jednom utisnute u naša srca ne zaboravljaju 
olako. Prvi njegov spis na hrvatskom jeziku predstavlja elegija posvećena majci, 
a napisana 1839. na šibenskoj ikavici. U to doba bio je već afirmirani talijanski 
pisac, no da se nije dokazao Talijanom, vjerojatno nikada ne bi ni pisao materinjim 
jezikom. Elegija posvećena majci svjedoči da mu hrvatski jezik u njegovoj svijesti 
nije nikada bio podređen. Ono što je doživio na hrvatskom, bilježio je na 
hrvatskom, zvučnu slika nije mogao odvojiti od misli. Tekst elegije dramatičan je 
jer prikazuje odlučni preokret u čovjekovu životu koji rješava njegovu 
egzistencijalnu dramu. U ovom slučaju bio bi to obrat iz sreće u nesreću. No, 
tragedija  pobuđuje osjećaj samilosnoga zajedništva, symphatiu, jer prikazivanjem 
obrata iz sreće u nesreću dovodi do pročišćenja, katharsis, osjećaja samilosti i 
straha, odnosno, mogućnosti proživljavanja teške sudbine lika. Marinovich nudi  
primjer čovjeka u srazu sa silama  koje ga nadrastaju, a koji zbog sljepila, hamartie, 
nedostatka uvida u vlastitu sudbinu, završava tragično. Tommaseo svoje literarno 
putovanje završava katarzom, a Marinovich smrću. 

6. ZAKLJUČAK

Tommaseo iznosi pred nas činjenice koje su se utisnule u njegovu dušu. No 
zrcalo ljudskog duha nije uvijek savršeno i obrisi su ponekad nejasni. Međutim, 
osjeća se obaveznim ispričati nam vlastite refleksije. A umjetničko djelo od pukoga 
estetskog oblikovanja postaje uistinu primarna ljudska potreba. Posao umjetnika 
značajan je zato što govori ne samo o proživljenom već i o mogućim svjetovima. 

Poput suvremenih pjesnika, on teško uspijeva uživati u pastorali i neprekidno 
proživljava dramu osjećajući se ugroženim. To je upravo ona dramatičnost koja 
se korijeni u čovjekovom vječnom Između, u napetosti između htijenja i 
mogućnosti, sklonosti i dužnosti, pojedinca i društva, pravde i nepravde, realnosti 
i ideala (Škreb, Stamač, 1998: 442). On proživljava mučni dvoboj intelekta i života, 
u kojem život dokazuje intelektu da je smiješan u svojim konstrukcijama, a intelekt 
tvrdi životu da je apsurdan svojim deformacijama. 

Pokrajinsko podrijetlo i oskudica oblikovali su u Tommaseu nepovjerljiv 
karakter. Pretjeran ponos često je i odraz nesnalaženja u novim prilikama, pa ga 
Ciampini naziva nakostriješenim Dalmatincem (Ciampini, 1945). Tommaseo ne 
odlazi u progonstvo zato što je prognan, nego se sam proganja, zamoren 
intelektualnom pasivnošću sredine iz koje je potekao.

 Ne smatram se zaslužnim što sam napustio udobnost svoje kuće da bih u Italiji živio 
kao siromah, jer to doista bijaše potreba uma i duha: više se smatram krivim što sam 
dugom odsutnošću rastužio svoje roditelje i što nisam bio utjeha njihova života kao što 
sam morao i mogao ... Na Dalmaciju u kojoj se rodih, i na slavenske narode od kojih 
djelomično potječem, priznajem da sam dosta kasno počeo misliti  s dužnim osjećajem. 
Kako u doba moje mladosti na dalmatinskoj obali ne bijaše slavenske svijesti, dobio sam 
sasvim talijansku naobrazbu – u pogledu jezika i u pogledu tradicija i u pogledu nauka: 
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zatim sam neprestano živio u inozemstvu, a da sam i ostao u Domovini – ne bih ništa za 
nju mogao učiniti. Sačuvao sam u Dalmaciji srdačna prijateljstva i s vremena na vrijeme 
pisao sam o dalmatinskim stvarima (Katušić, 1975:6). 

Ciampini, kaže za njega da je bio dvojezičan, dvokulturalan i dvoduhovan,  da 
se „osjećao Slavenom među Slavenima“ (Ciampini, 1945), no Tommaseo je ipak 
bio složeniji. On, poput histriona, putujućega glumca, u Dalmaciji odigrava 
Talijana, u Italiji Slavena. Tommaseo se igrao vlastitim demonima, a  zadovoljstvo 
mu je pričinjalo upravo izmišljanje sebe, simulacija vlastite egzistencije. Kako bi 
jedan dio njegove ličnosti polučio uspjeh, drugi je morao biti žrtvovan. 

Pišući o svetom Jeronimu Tommaseo se trudio objasniti vlastiti položaj 
„Svakomu je poznato da čovjeka najviše boli kad ga ne cijene oni koji mu najviše 
pripadaju .., i svakomu je poznato kako ljudi koji su se proslavili ... nađu preziratelje 
među ljudima iz iste zemlje kojima se čini da ih ne moraju poštovati upravo zato 
što su ih vidjeli kako rastu“ (Katušić, 1975: 158).  U citiranom, može se uočiti i 
kompleks dokazivanja nacionalne pripadnosti, što je i karakteristika identiteta 
graničnih područja. Članke u časopisu Speranza (1847.) potpisuje  pseudonimom 
Uno Slavo, no  zanimljivo je da slavenski identitet izražava na talijanskom jeziku.  
Ako pokušavamo uokviriti nekoga tko stalno izlazi iz zadanih okvira, možemo 
ga jedino negirati. On je margina koju pokušavaju pokoriti središtu, koje uopće 
da bi postojalo, treba podrivatelje kako bi ih upijalo i teklo zajedno s njima. On 
tako otvara i problematiku identiteta koji se neprestano rastvara uzrokujući 
probleme pojedincima prisiljenima ukalupiti se u svijetu koji, da bi bio spoznatljiv, 
mora biti raspoređen i omeđen. 
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СРПСКО-УГАРСКИ ОДНОСИ У КОНТЕКСТУ ВИЗАНТИЈСКЕ 
СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ КРАЈЕМ XI И ПОЧЕТКОМ XII ВЕКА2

Summary: Serbian-Hungarian relations in the transition from 11th to 12th century were 
characterized by the tendency of opposition against aggressive Byzantine foreign policy. The 
aim of this paper is to show how Byzantine foreign policy influenced closer relations between 
Serbia and Hungary in the period of reign Serbian Grand princes of Rascia from  Vukan and 
up to the reign of Stefan Nemanja

Key words: Serbia, Hungary, Byzantine empire, Rascia grand princes, Stefan Nemanja

Доласком на власт династије Комнинa, наступила је кардинална проме-
на у спољној политици Византије. Уместо слабе владавине цивилног плем-
ства, започео је период експанзионизма византијске државе. 

За време владавине Михаила VII Дукe (1071-1078), византијска власт на 
Балкану почела је да се дезинтегрише. Најочитији показатељ ове тенденције 
било је крунисање сина дукљанског кнеза Михаила Војисављевића Кон-
стантина Бодина за цара од стране Бугара, у Призрену 1072. године. О 
крунисању Константина Бодина говори нам средњовековна хроника позна-
та под називом Летопис Попа Дукљанина (Mošin, 1950: 94-95). Иако је овај 
покушај побуне против византијске власти релативно брзо угушен и Кон-
стантин Бодин заробљен, Византија је видно наставила да губи свој утицај 
на Балкану. У Хрватској, Димитрије Звонимир је крунисан краљевском 
круном коју је послао папа Григорије VII. Затим је уследило крунисање и 
дукљанског кнеза Михаила Војисављевић, 1077. године (Живковић, 2006: 
93). Безбедности византијске границе стално су реметили упади Печенега 
и Угара.

До обнове византијске власти дошло је доласком на власт Алексија Ком-
нина (1081-1118). Он је дошао на власт у периоду тешких искушења за Ви-
зантију. Пораз код Манцикерта (1071) омогућио је Селџуцима да успоставе 
доминацију у Малој Азији. Византија је губила поседе у Италији, у корист 
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Нормана предвођених војводом Робертом Гвискардом. Јужни Словени су 
узели учешћа у сукобу Византије и Нормана. Наиме, приликом опсаде Дра-
ча (1081), у војсци Роберта Гвискарда били су и Дубровчани и Далматинци.  
На страни Византије у овој бици требао је да учествује и Константин Бодин. 
Међутим, Бодин је у одсудном моменту одлучио да  се не укључи у борбу 
(Острогорски и Баришић, 1966: 379). Искористио је време трајања норманске 
офанзиве како би прошио територију своје државе и решио породичне раз-
мирице. Даљи ток Бодинових акција излаже Летопис Попа Дукљанина. Он 
је освојио Рашку 1083/1084. године, где је поставио двојицу жупана са свога 
двора: Вукана и Марка (Mošin, 1950: 95-96). Живковић нуди претпоставку 
да су Вукан и Марко браћа,  али оставља простор да ова два рашка жупана 
нису били у сродству (Живковић, 2006: 106). У Босни Бодин поставља на 
власт кнеза Стефана (Mošin, 1950: 96-97). 

Освајање Рашке показује тенденцију премештања тежишта српских зе-
маља из Дукље. Постављањем својих вазала у Рашкој омогућило је Бодину 
да се посвети освајањима на југу. Вукан и Марко су у Рашкој засновали нову 
династију, која је одиграла веома значајну улогу у односима с Византијом 
и Угарском. 

Однос између два рашка жупана није могуће са сигурношћу утврдити.  
Марко је вероватно био старији брат, а судећи по имену његовог сина Уроша, 
био је ожењен Угарком.  Према Живковићу, овај брак је склопљен 1084/1085. 
године (Живковић, 2005: 16; 2006: 108). Управо за време Маркове владавине 
долази до ближе сарадње Рашке и Угарске. И Србима и Угрима претила је 
заједничка опасност од агресивног експанзионизма династије Комнинa. 

Марко је добио на управу северне делове тадашње Србије, која је обух-
ватала данашњу Мачву и североисточну Босну, као и део Дринске жупаније 
у доњем току истоимене реке (Живковић, 2005: 10). Византијски извори не 
помињу експлицитно Марка. Међутим, о његовом учешћу у антивизантијској 
борби његовог брата Вукана можемо закључити посредно, из сведочанства 
византијске принцезе и историчарке Ане Комнине. Она у свом делу Алексија-
да наводи да је приликом склапања мира с Византијом, 1094. године, Вукан 
предао своје синовце Уроша, Стефана и Вукана, заједно са још двадесет 
виђенијих људи, као таоце Алексију I (Острогорски и Баришић, 1966: 388-
389). Из овог податка се може закључити да је Марко, иако не експлицитно 
поменут, учествовао у рату његовог брата против Византије 1093-1094. го-
дине, што је имало за последицу да су се међу таоцима нашли и његови 
синови. После 1094. године немамо више помена о Марку (Живковић, 2005: 
13-14).

Рашки жупан Вукан је умро 1112. године и њега је наследно син Завида. 
Њега су, уз угарску помоћ, протерала браћа од стрица Урош, Стефан и Вукан. 
Ово угарско мешање у унутрашње прилике у Рашкој на страни Маркових 
наследника јасно нам указује на веома добре односе између Марка и угарс-
ке елите. Завида је, као и његов отац, у каснијем периоду своје власти, након 
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1094. године, био ослоњен на Византију (Живковић, 2006: 127-128). У томе 
можемо тражити још један разлог угарске подршке Марковим синовима у 
борби око престола Рашке. На рашкoм престолу наследио га је Урош I. 

Византијска подршка играла је улогу и у унутрашњим сукобима у Дукљи.  
Наиме, на власт је дошао Ђорђе, Бодинов и Јаквинтин син, против ког је 
Византија истакла кнеза Бранислава. Он је био син млађег брата краља 
Михаила Војисављевића,  Радослава. Византијске снаге из Драча су заузеле 
Скадар, те је краљ Ђорђе био збачен и морао је да се повуче у Рашку (Mošin, 
1950,  100-101). У њој је боравио током седам година (1113/1114-1120/1121). 
(Живковић, 2006, 128)

Алексија I наследио је његов син Јован II Комнин (1118-1143). Како је нови 
цар био заузет сређивањем ситуације на Истоку, он није могао реаговати 
против Урошеве узурпације власти у Рашкој. Ипак, у периоду између 1123. 
и 1125. године долази до збацивања Уроша. Њега је краљ Ђорђе ослободио 
из тамнице, у коју су га, према Летопису Попа Дукљанина, бацили сродни-
ци (Mošin, 1950: 101-102). Можемо претпоставити да је Урош збачен прили-
ком повратка Завиде у Рашку. Овај закључак можемо повезати са сведочењем 
Дукљанина, који каже да се Градихна, стриц дукљанског краља Ђорђа, 
склонио у Рашку. Како је Градихна био у сукобу са Ђорђем, нелогично је да 
би му савезник његовог синовца, Урош, пружио уточиште. Можемо претпо-
ставити да је Градихна у Рашкој склопио брак са Завидином ћерком. Још 
један показатељ блискости Завиде и стричева крaља Ђорђа су имена синова 
Градихниног брата, Драгихне: Првослав, Страцимир, Немања и Грубјеша. 
Имена Страцимир и Немања су носили и Завидини синови (Mošin, 1950: 
101-102; Живковић, 2006: 128-129).

Византијски савезник Завида се нашао пред двоструким ударом. Са се-
вера су га напале угарске снаге Стефана II, које су га и заробиле. Завидине 
синове збацио је Ђорђе,  вративши Уроша на власт. 

Односи Византије и Угарске почетком XII века били су веома добри. За 
време владавине Коломана (1096-1116) долази до династичког брака између 
ћерке Ладислава I Светог, Пирошке и сина Алексија I, Јована II. До склапања 
овог брака дошло је вероватно 1104-1105. године. Овим браком је Алексије 
I привукао себи Коломана и тиме је спречио евентуално стварање савеза 
између Угарске и Нормана. Овај савез је био користан и за Угарску. Она је 
прекинула с спољнополитичком изолованошћу због лоших односа са запад-
ним суседима. Ово је, такође, омогућило Угарској да успостави своју власт 
на Далмацијом, што су Венеција и Византија, истина невољно, прихватиле  
(Makk, 1989: 14).

До кварења односа доћи ће за време владавине Коломановог сина, Сте-
фана II (1116-1131). Разлоге за избијање сукоба можемо наћи на обе стране. 
После пораза Печенега, које им је 1122. године нанео Јована II, Византија се 
трајно ослободила притиска овог номадског народа (Magoulias, 1984: 10-11;  
Острогорски, 1998: 355). Како је био у сукобу са већим броје великаша, 
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Стефан II је примио Печенегe у своју пратњу. Ово је за Византију предста-
вљало знак потенцијалног непријатељства. О даљем току сукоба Угарске и 
Византије обавештавају нас византијски историчари, Јован Кинам и Ники-
та Хонијат. За Стефана II, разлог промене политике према Византији било 
је пружање уточишта његовом слепом стрицу Алмошу (Brand, 1976:. 17-18; 
Magoulias, 1984: 11; Makk, 1989: 22). Коломан је наредио ослепљене Алмоша 
и његовог сина Беле. Стефан II је затражио од византијског цара да протера 
Алмоша, што је овај одбио. Ово је довело до угарско-византијског рата 1127. 
године. Овај рат je коинцидираo са српским устанком за време друге влада-
вине Уроша I. Сукоб с Византијом је започео због напада на угарске трговце 
у византијском граду Браничеву. Стефан II је напао и разорио Београд, од 
чијег је камења ојачао Земун. Уследио је византијски противудар. Јован II 
наноси Угрима пораз код тврђаве Харам и у повратку са похода обнавља 
Браничево (Острогорски  и Баришић, 1971: 117-119; Magoulias, 1984: 11-12). 
Угарске снаге поново руше Браничевео, чијег заповедника Јован II кажњава.

Ова друга Урошева владавина, која је почела је 1126/1127. године, била је 
обележена отвореним непријатељством према Византији. Избијање српског 
устанка директно је повезано са ратом између Византије и Угарске. Урош је 
освојио византијско утврђење Рас. Због тога је цар наредио да се заповедник 
утврђења Критопла казни тако што је обучен у женску одећу и спроведен 
на магарцу по тргу (Острогорски и Баришић, 1971: 14-15,  Magoulias, 1984: 
19; Magdalino, 2002: 35). 

Византија и Угарска ће склопити мир 1129. године. Управо те године 
српско-угарска сарадња доживљава свој врхунац. Tада долази до склапања 
брака између слепог принца Беле, сина Алмоша, и ћерке Уроша I, Јелене 
(Szentpétery, 1999:  447-452; Makk, 1989: 27). Стефан II, који није имао деце, 
хтео је овим браком да обезбеди наследника престола. Урош I је овим браком 
успео да успостави у Угарској трајну базу подршке за своје наследнике 
(Живковић, 2006: 131). У Јелениној пратњи био је и њен брат Белош. Он је 
одиграо веома велику улогу у стварању Угарске спољне политике у наредних 
две деценије. Белош ће постати један од старатеља сина своје сестре, будућег 
краља Гезе II (1141-1161) (Калић, 1997: 66-67). Угарска је овим браком учвр-
стила своје савeзништво са Рашком и, што је још значајније, проширила се 
на област Раме. Ову област Угарска је добила као Јеленин мираз (Живковић, 
2004: 163; Magdalino, 2002: 54-55). Што се тиче Алмоша, он је живео у Ви-
зантији све до своје смрти. Тамо се крстио и добио име Константин. Цар 
Јован II му је дао на управу град у Македонији, који је по њему добио име 
Константиниа. Овај град је постао центар његових присталица које су из-
бегле из Угарске (Makk, 1989: 22-23).

Уроша I наслеђује његов син Урош II Примислав, 1145. године. Он је од 
почетка своје владавине водио антивизантијску спољну политику. Урош II 
је наилазио на велику подршку свог брата Белоша, који је постао угарски 
жупан, а касније и палатин (Калић, 1970a:  24-25). Борбе с Византијом су 
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почеле 1149. године. Према Кинаму, на рат се одлучио цар Манојло I Комнин 
(1143-1185), јер је открио заверу Аламана, Далмата и Пеонаца (Нормана, 
Срба и Угара), који су планирали рат против њега (Острогорски и Баришић, 
1971: 22; Brand, 1976: 82; Makk, 1989: 49-50). Византијски историчар Никита 
Хонијат тврди да је прави узрок рата упада српског жупана у области пода-
ника Ромејског цара. Хонијат, вероватно, под овим подразумева упаде Десе, 
брата Уроша II, на територију Дукље у којом је владао Радослав, који је био 
византијски штићеник (Живковић, 2006: 133-134). Кинам наводи да је Ма-
нојло освојио Рас, а затим потчинио област Никаву са свим утвђењима и, 
напослетку, освојио утврђење Галич. Велик број заробљених Срба визан-
тијски цар је населио у околини Сердике и у другим деловима царства 
(Острогорски и Баришић, 1971: 23-25; Brand, 1976: 83). Манојло се надао да 
је поход из 1149. године пацификаовао Рашку и да је услед тога имао одре-
шене руке да спроведе планирану офанзиву против Нормана. Међутим, 
показало се да отпор у Рашкој није у потпуности сломљен (Makk, 1989: 54).

Други поход против Србије Манојло је повео идуће, 1150. године. Визан-
тијски цар је сазнао да се Угри спремају да помогну Србима. Византијски 
историчар Кинам оптужује бана Белоша да је саветовао угарском краљу 
Гези да помогне Србима. Овде Кинам прави омашку, мешајући личност 
слепог краља Беле II и бана Белоша (Острогорски и Баришић, 1971: 26-28; 
Brand, 1976: 83-84). Манојло је у овом походу првобитно поразио угарске 
снаге на реци Дрини. Угарске снаге заједно са печенешким и одредима 
Халисија, који су били хазарско племе настањено у Срему, кренуле су у 
помоћ Србима. Са њима су се спојили на реци Тари. Срби и њихови савез-
ници су поражене у овој бици (Острогорски и Баришић, 1971:  28-37; Brand, 
1976: 85-89). Српски жупан је затражио опрост од цара и обећао му је 2.000 
војника за рат на Западу и 300 војника за ратовање у Малој Азији (Живко-
вић, 2006: 135; Острогорски и Баришић, 1971: 37; Brand, 1976: 89-90).

Пораз на Тари 1150. године био је узрок смене Урош II.  Срби су, без до-
зволе Манојла Комнина, сменили Уроша и уместо њега довели на власт 
његовог брата Десу, 1153. године. У страху због овог самовољног избора, 
Срби су затражили од Манојла да посредује у овом спору. Он је на власт 
вратио Уроша II 1155. године (Острогорски и Баришић, 1971: 38, 180-183; 
Brand, 1976: 90; Калић, 1970a: 28-32.)

Манојло је наставио казнену кампању против Угарске 1151. године. Током 
те кампање он је разорио Земун. Кинам наводи да је разлог ове кампање 
била освета за напад угарског краља Гезе на Манојловог савезника Влади-
мира (Владимирка), галицијског кнеза. Војску у овом походу предводио је 
бан Белош, који се, како Кинам наводи, повукао пред царем (Острогорски 
и Баришић, 1971: 41-43; Brand, 1976: 92-93). Овде имамо и помен Бориса, 
Коломановог непризнатог сина, кога је Византија користила у борби против 
Гезе (Острогорски и Баришић, 1971: 43-44; Brand, 1976: 93-94). Тако је Гези-
на руска политика добила и своје балканско поглавље.
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Манојло је 1152. и 1153. године покренуо две офанзиве против Угарске, 
али су оне отклоњене деловањем угарске дипломатије. Геза II и бан Белош 
су били укључени у покушај узурпације, који је учинио брат од стрица цара 
Манојла, Андроник Комнин 1154. године. Не сазнавши за заробљавање 
Андроника Комнина, Геза II је наставио са претходно договореним дејст-
вима. Успех ове офанзиве био је заснован на снагама које у Русији врбовао 
арапски путописац Абу Хамид. Њега је Геза II послао код кијевског кнеза 
Изјаслава Мстиславича, чијом је сестром Еуфросином, био ожењен (Остро-
горски и Баришић, 1971: 47-49; Калић, 1971: 34-35). Манојлово ангажовање 
је успело да сузбије угарско напредовање у борбама код Браничева и Бео-
града (Острогорски и Баришић, 1971: 49-54; Magdalino, 2002: 56). 

Урош II је све до 1160. године обављао вазалске обавезе према визан-
тијском цару. Он је 1162. године покушао да против Манојла поново подигне 
побуну, али је доживео неуспех. Цар га је сменио његовим братом Белошем 
(1162) (Острогорски и Баришић, 1971: 56-58; Brand, 1976: 155; Калић, 1970a: 
33-35). То што се Белош налазио у Србији последица је сукоба између краља 
Гезе II и његове браће Ладислава и Стефана. Како је Белош подржао прови-
зантијски настројеног Стефана, цар Манојло је у њему видео свог кандида-
та за српски престо. Помена Белоша у угарској дипломатичкој грађи нема 
после 1157. године, тако да можемо претпоставити да се он већ тада налазио 
у Србији. Белош је неко време провео на жупанском трону, али се веома брзо 
вратио у Угарску. Већ 1163. године Белош се поново помиње као угарски бан 
(Калић, 1997: 75-78).

На власт је дошао Деса (1162-1165). Магдалино овде греши када сматра 
да су Деса и Стефан Немања једна личност (Magdalino, 2002: 78-77). До тада 
је Деса управљао богатом облашћу званом Дендра, која се налазила у бли-
зини Ниша. Добивши титулу жупана, он је морао да напусти ову област 
(Острогорски и Баришић, 1971: 58-59; Brand, 1976: 155-156; Благојевић, 1996: 
197-211). Током прве половине шесте деценије XII века, заједничка акција 
српских и угарских владара није била могућа због унутрашњих сукоба који 
су потресали Угарску. Ово је створило простор за мешање цара Манојла у 
унутрашња питања ове две државе. Положај новог угарског краља Стефана 
IV (1163) био је нестабилан, он је затражио уточиште и помоћ у Византији. 
Приликом похода, који је имао за циљ да Стефана IV врати на власт, Манојло 
се нашао у Нишу, где је са власти сменио Десу. Разлог за збацивање рашког 
жупана лежао је у његовој одлуци да, противно уговору са византијским 
царем, задржи Дендру. Још важнија је била његова одлука да склопи брачне 
везе са немачким владарима (Острогорски и Баришић, 1971: 62-63; Brand, 
1976: 161). Док Кинам збацивање Десе ставља у 1163. годину, Хонијат овај 
догађај датира две године касније. Према Хонијату, Деса је збачен приликом 
победоносног повратка Манојла Комнина из кампање у Срему 1165. године 
(Magoulias, 1984: 77-78). Из овога је евидентна Десина намера да у Немачкој 
потражи нови ослонац у борби против Византије.
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Управо после свргавања Десе, по први пут се појављује име Стефана 
Немање (Новаковић, 1958: 165-192). Он 1166. године добија тзв.  „царски сан 
„ – дворско    достојанство, од цара Манојла Комнина, као и област Дубочи-
цу. Овим је Немања успоставио директне вазалне односе према византијском 
цару (Ћирковић, 1981: 208-209). Ово је означило почетак фаворизовања 
друге линије српске владарске породице од стране византијског цара. 
Подршка Византије коју је Немања задобио постала је разлог сукоба са 
његовом браћом. Повод за отворену борбу била је Немањина самостална 
ктиторска делатност. Он је подигао две цркве: једну посвећену Св. Николи, 
код данашње Куршумлије, и другу посвећену Пресветој Богородици, на 
ушћу реке Косанице. Немањи су браћа оспоравала самосталност деловања. 
Ктиторска делатност је имала и политичку позадину. Њоме је Немања за-
добио подршку Цркве, а тиме је порастао и његов углед (Ћирковић, 1981: 
209). Уследила је борба за великожупански престо. У њој је Немања заробљен 
и заточен. Његово житије избављење из ропства приписује Св. Ђорђу (Ге-
оргијевска, 2012: 42-45). Након што је успео да се ослободи, Немања је  
протерао своју браћу из земље. Они су подршку потражили у Византији. Са 
најамничким снагама које су прикупили, Немањина браћа су се сукобила 
са њим код Патина на Косову. У овој бици гине Немањин брат, дотадашњи 
велики жупан Тихомир (Георгијевска, 2012: 45-46; Ћирковић, 1981: 209). Са 
сукобом код Патина могуће је повезати и поход византијског команданта 
Теодора Падијата из 1168. године (Острогорски и Баришић, 1971: 43-44; 
145-147; Калић, 1971b: 196). После победе над браћом, Немања се учврстио 
на власти.

Последњи заједнички подухват рашких жупана и угарских краљева везан 
је за 1172. годину. Рашка је постала учесник млетачко-византијског сукоба. 
Цар Манојло је, у тежњи да спречи економско слабљење Византије, покушао 
да укине привилегије које су трговци Серенисиме уживали. Хонијат наводи 
да су Млечани подстакли Србе на побуну, док Кинам оптужује Немању за 
одржавање веза са Немачком (Brand, 1976: 214; Magoulinas, 1984: 90). Ова 
побуна је коинцидирала са смрћу угарског краља Стефана III (1172), тако да 
је очекивана угарска помоћ изостала. Немања се нашао сам у сукобу са 
Византијом. Угри су се обратили Манојлу да за краља постави свог зета и 
штићеника Белу III Алексија (1172-1196) (Szentpétery, 1999: 462). Манојло је 
тежио да постављањем Беле Алексија на угарски трон створи неки вид 
персоналне уније између Угарске и Византије. У том тренутку, Манојло је 
у Бели III Алексију видео свог могућег наследника, јер није имао мушких 
потомака (Станковић, 2008: 161-162, 165; Magdalino, 2002: 81; Острогорски, 
1998: 364). Рашка је остала без евентуалне подршке Угарске, као и Светог 
римског царства. Непосредно пре избијања устанка, у Цариград је стигао 
Хенрих Лав како би измирио Манојла са Царством (Brand, 1976: 214). Након 
постављања на власт Беле III Алексија, Манојло је одлучио да се разрачуна 
са дрским Србима. Када се цар Манојло појавио са војском, Немања је по-
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кушао да могући византијски напад спречи дипломатским путем. У царском 
логору појавио се покајнички, голе главе, голих руку до лаката, с мачем у 
левој руци. Рашки жупан је био учесник Манојловог тријумфа Цариграду 
(Острогорски и Баришић, 1971: 102-103; Станковић, 2008: 182-183; Острогор-
ски, 1998: 364-365). 

Немања ће остати Манојлов покорни вазал све до његове смрти. Наредни 
сукоб српски велики жупан је имао са византијским царем Исаком II Анђе-
лом (1185-1195). До овог сукоба је дошло 1190. године. Након пораза на 
Морави, Немања је био приморан да један део освојених територија врати 
Византији (Острогорски и Баришић, 1971: 156-157). Након неколико година, 
повратио је територије освојене пре битке на Морави, али је при томе задр-
жао своја ранија освајања. Склапањем формалног уговора, Византија је 
признала независност српске државе. Корак даље у односима Србије и Ви-
зантије биће склапање брака између Немањиног сина Стефана и цареве 
синовице Евдокије. Стефан је овом приликом добио титулу севастократора. 
Укључивањем српског принца и престолонаследника у дворску хијерархију 
византијских достојанственика наглашена је идејна супрематија византијског 
цара (Острогорски, 1998: 382). Стварање брачних, а тиме и политичких веза 
с Царством, Србија је све више укључивала у сферу утицаја Византије. Тиме 
је дошло и до удаљавања с дојучерашњом савезницом Угарском. Упад Беле 
III Алексија у Србију (1192/3) показао је да је дошло до заокрета у односима 
Србије и Угарске (Острогорски, 1998: 383).

Односи Србије и Угарске су у завршим година XI и почетком XII века 
били веома блиски, што је било условљено агресивном политиком Византије 
за време владавине династије Комнина. Још један од кохезионих фактора у 
односима Рашке и Угарске биле су брачне везе. Оне су биле посебно јаке за 
време владавине Гезе II, који је био под утицајем своје мајке, српске прин-
цезе Јелене, и њеног брата, жупана Белоша. Доласком на власт Стефана 
Немање, односи с Угарском слабе. Овај заокрет Угарске у спољној полити-
ци био је условљен слабљењем Византије. Угарска је тежила да постане 
доминантна сила на Балкану, што је водило сукобу са старом савезницом 
Рашком. Односи између Угарске и Србије постаће веома лоши крајем XII 
века, за време Немањиних наследника, што је довело до отворених сукоба 
после његове смрти. Смрћу Манојла Комнина (1180) завршена је једна епоха 
у историји Византије. Под његовим снажним вођством, Византија је успела 
да одговори на спољнополитичке изазове које су јој постављали суседи. 
Сукоби са угарском страном били су сведени на пограничне борбе на прос-
тору Подунавља. Централно место у овим сукобима имали су градови Бео-
град, Браничево и Земун. Угарски владари су тежили да потисну Византи-
нце јужно од Саве и Дунава. Рашки жупани су се налазили у још незавиднијој 
позицији. Њихов владарски положај је зависио директно од воље визан-
тијског василевса у Цариграду. Они су тежили да се ослободе туторства 
Византије стварањем спољнополитичких савеза, у првом реду са суседном 
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Угарском. Агресивна спољна политика Јована и Манојла Комнина одгодила 
је ширење Угарске и стицање независности Рашке. Византијски цареви су 
вешто користили размирице међу члановима владарских породица Угарске 
и Рашке. Сменом династија на византијском престолу, Угарска и Рашка 
(Србија) ослобођене су притиска Византије. Нестанак Комнина са историјс-
ке сцене омогућио је узлет српске и угарске средњовековне државе.
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Милан Чабрилo1

(Филозофски факултет, Нови Сад)

СРПСКИ КРАЉ СТЕФАН ДРАГУТИН И ЊЕГОВА ПОРОДИЦА У 
БОРБИ ЗА УГАРСКИ ПРЕСТО У ВРЕМЕ ИЗУМИРАЊА 

ДИНАСТИЈЕ АРПАДОВИЋА2

Тhis paper discusses Serbian-Hungarian relations after the death of Hungarian king 
Ladislaus IV and the participation of Serbian ruling dynasty in conflict for the Hungarian 
throne between the Anjou dynasty and Hungarian king Andrew III the Venetian. On Serbian 
side, in the conflict there participated former Serbian king Stephen Dragutin. After 
withdrawing from the throne in 1282, being the son-in-law and protégé of the Ladislaus IV, 
Dragutin held on to power in one part of Serbia and was entitled the Mačva region and some 
parts of Bоsnia to govern by the Hungarians. After the death of Ladislaus IV in 1290, the 
family of the Serbian king started playing a significant role in internal affairs in Hungary. 
Both the Anjou and Andrew III tried to win round the Nemanjić. The author of the paper 
presents general biographical data about Stephen Dragutin and his connections with the Arpad 
dynasty and analyzes the role of the Nemanjić in the aforementioned affairs.

Key words: Stephen Dragutin, king, Nemanjić, Arpad, Anjou, Vladislav

Стефан Драгутин био је  најстарији син краља Уроша I Немањића и 
краљице Јелене Анжујске. Како би осигурао добре односе са Угарском, 
против које је претходно ратовао и на крају изгубио, његов отац га је оженио 
ћерком угарског краља Стефана V, Каталином. Сматра се да је брак био 
барем уговорен, ако не и склопљен по завршетку српско-угарског сукоба, 
пролећа 1268. године, а највероватније када је „млади краљ“ Стефан после 
смрти свога оца постао краљ Угарске, дакле 1270. године (Gál, 2012, old. 
491-492; Крстић, 2014: 89). Пошто се оженио Каталином, Драгутин је, по 
узору на Угарску, добио титулу „младог краља“ (Ћоровић, 2004: 156; Крстић, 
2014: 89). Драгутинов биограф, архиепископ Данило, каже да је Урош обећао 
Драгутину да ће му предати престо и власт још за свога живота, а исто 
обећање дао је и угарском краљу (Данило II, 1988: 14; Станојевић, 1936: 2). 
Како нам саопштава биограф српских владара и њихов савременик, архие-
пископ Данило, краљ Урош свом сину и престолонаследнику није давао 

1 thetruechaby@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру докторских студија историје на Филозофском факултету у Новом Саду на 

предмету Политичке, духовне и привредне структуре под менторством др Ђуре Хардија
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могућност и прилику да се бави државним пословима, нити му је дао одређе-
ну територију којом би управљао, а будући да није испуњавао своје обећање 
и предао власт, раздор, а касније и сукоб између сина и оца, био је немино-
ван. Остаје нејасно да ли је иницијатива за Драгутинову акцију против оца 
потекла од њега самог, или је дошла и у целости вођена са стране, од њего-
ве жене или његовог шурака, сина Стефана V, угарског краља Ладислава 
(Ласла) IV (Данило II, 1988: 14; Станојевић, 1936: 2). До битке је дошло 1276. 
године, када је „млади краљ“ уз помоћ угарске и куманске војске поразио 
очеве снаге у „земљи званој Гацкој“ и на тај начин преузео власт (Данило 
II, 1988: 17). Краљ Драгутин владао је Србијом шест година, од 1276. до 1282. 
године, и одржавао блиске односе са Угарском, која му је помогла да дође 
на власт, а такође и са рођаком своје мајке, Карлом II Анжујским. Драгути-
на је под градом Јелечом почетком 1282. године задесила несрећа - пао је са 
коња и сломио ногу (Данило II, 1988: 22; Аноним, 2013: 1244; Срејовић et al., 
1981: 438; Ћоровић, 2004: 159; Јиречек, 2006: 189). Узбуна у држави, која је 
логично уследила, јер се сматрало да краљ неће моћи да брани државу и 
обавља друге владарске дужности, довела је до тога да исте године, на са-
бору у Дежеву, Драгутин „уступи“ власт свом млађем брату Милутину 
(Данило II, 1988: 22; Аноним, 2013: 124). Архиепископ Данило не помиње 
услове, нити евентуалне захтеве под којима је Драгутин предао власт Ми-
лутину, док грчки историчар Георгије Пахимер каже да је Милутин требао 
да буде само регент за живота и да би га после смрти наследио Драгутинов 
син Владислав (Аноним, 2013: 124-125; Станојевић, 1936: 9; Срејовић et al., 
1981: 439; Ћоровић, 2004: 159-160; Јиречек, 2006: 189). Док је Константин 
Јиречек својевремено сматрао да није поуздано да ли је Драгутин после 
предаје власти задржао за себе неке области (Јиречек, 2006: 189), Михаило 
Динић је у својој познатој студији аргументовано закључио да је Драгутин, 
ипак, задржао за себе једну посебну област, ону која је обухватала северне 
делове Рашке, у коју су поуздано спадали Рудник и Ариље (Динић, 1951: 
80), али да није службено носио титулу краљ и да је био подређен млађем 
брату, који се сматрао врховним господарем свеобухватне српске земље 
(Динић, 1955: 56). Убрзо, у другој половини 1284. године, Драгутин је од 
свог шурака Ладислава IV добио земље којима је претходно управља њего-
ва ташта, краљица Јелисавета: Мачву са Београдом и Усору и Соли у Босни 
(Станојевић, 1936: 9; Динић, 1951: 63; Јиречек, 2006: 189), чиме је знатно 
проширио своју област и од тада је био називан од стране својих савреме-
ника „сремским краљем“3 (Аноним, 2013: 124; Ћоровић, 2004: 160; Јиречек, 
2006: 189). Драгутин је свакако био сматран краљем у својој области, али и 
ван ње, што показује Опис источне Европе из 1308. године, анонимног 
француског монаха, у коме он помиње два краља, Драгутина као „краља 

1 У средњем веку, назив Срем имао је двојако значење: „овострани“ или „горњи Срем“ односио се 
на данашњи Срем, док се „онострани“ или „доњи Срем“ односио управо на област коју је Драгутин 
добио од Угарске, Мачву са Београдом.
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Србије“ (rex Servie) и Милутина као „краља Рашке“ (rex Rassie) (Ћоровић, 
2004 160; Ћирковић, 2005: 106). „Краљ Србије“ је у својој пространој, самос-
талној држави владао све до своје смрти, 1316. године.

Ситуација у Угарској значајно се променила 1290. године, када је убијен 
краљ Ладислав IV, услед чега је дошло до унутрашњих сукоба и опадања 
државне моћи. Наиме, Ладислав није имао потомака, па се веровало да је 
династија Арпадовића изумрла. Тако су се јавили чланови других династија 
као претенденти на угарски престо, међу којима су у првом реду били Ха-
бзбурзи, Рудолф и његов син Алберт, као и напуљски Анжујци преко краљи-
це Марије Арпадовић, супруге Карла II, односно рођене сестре Ладислава 
IV. Међутим, шира јавност није знала за постојање још једног кандидата, 
непознатог припадника бочне гране Арпадовића, кога су његове пристали-
це прерушиле у млетачког трговца и прокријумчариле у Угарску још за 
живота Ладислава IV. У питању је био принц Андрија, унук угарског краља 
Андрије II и његове треће жене, Беатриче Алдобрандини Есте, ћерке госпо-
дара Фераре. Андријин отац, принц Стефан, родио се ван Угарске јер је 
Беатриче побегла из земље због страха од њеног пасторка Беле IV, који је 
сматрао Стефана за плод једне њене љубавне афере. Принц Стефан се оже-
нио угледном Млечанком Томазином Морозини и принц Андрија потиче 
управо из овог брака (Харди, 2012: 26-27). Десетогодишња владавина Ан-
дрије III (1291-1301), познатог као Млечанин по мајчином пореклу, проћи ће 
у борбама против претендената на угарски престо, у почетку против сина 
Карла II Напуљског и Марије, ћерке угарског краља Стефана V, Карла Мар-
тела, који се прогласио за угарског краља 1292. године. Андрији су помоћ 
пружали његова мајка Томазина и њен брат Албертино Морозини.

Исто као што је Карло II Анжујски имао право на угарски престо преко 
своје супруге Марије, сестре Ладислава IV, тако га је имао и Драгутин Не-
мањић, преко своје супруге Каталине, такође сестре Ладислава IV. Међутим, 
у почетку, Драгутин то право није истицао, него је са сином Владиславом 
стао уз Анжујце, што потврђује повеља Карла II од 19. августа 1292. године, 
којом је Владислав за своје услуге Карлу Мартелу добио Славонију као 
наследни посед (Wenzel, 1874, old. 94; Срејовић et al., 1981: 450; Ћоровић, 
2004: 164; Јиречек, 2006: 193; Харди, 2013: 268). Будући да је Андрија III 
претходно дао херцештво Славонију својој мајци Томазини, која је управља-
ла том облашћу уз помоћ брата Албертина, Драгутин је настојао да на обе 
стране легализује право свог сина на посед Славоније, тако да је идуће, 1293. 
године, склопљен брак између Владислава и нећаке краља Андрије III, од-
носно унуке Албертина Морозинија, Констанце (Wenzel, 1874, old. 419-420; 
Срејовић et al., 1981: 450; Рокаи et al., 2002: 53; Станојевић, 1923: 69; Ћоровић, 
2004: 193). Пошто је Карло Мартел умро 1295. године, његова мајка Марија 
пренела је право на угарски престо на његовог сина Карла Роберта (Hóman, 
1938: 88-92; Харди, 2012: 29) коме је, због слабе подршке, било потребно 
готово десет година да званично постане краљ Угарске, након што су после 
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смрти Андрије III 1301. године и изумирањем династије Арпадовића Угар-
ском владали Ладислав (Ласло) V, праунук ћерке Беле IV и будући чешки 
краљ Венцеслав III, а потом његов рођак, унук Беле IV по мајци, Отон III 
Баварски (Јиречек, 2006: 196; Харди, 2012: 85; 87).

У међувремену, Драгутин је дошао у сукоб са својим братом Милутином4 
(Динић, 1955: 49-82; Срејовић et al., 1981: 449-461), тако да је подржао Карла 
Роберта, рачунајући на његову подршку у сукобу са својим братом. Отон III 
Баварски није могао да се одржи на угарском престолу, па је 1307. године 
побегао у Ердељ код војводе Ладислава Апора (Ласла Кана), који му је пре-
тходно понудио своју ћерку за брак. Када је Отон стигао у Ердељ, Ладислав 
га је ухапсио и отео му круну светог Стефана, коју је онда понудио једном 
од претендената, сину Драгутина Немањића, Владиславу (Харди, 2013: 271). 
До заокрета у српско-мађарским односима долази идуће, 1308. године када 
Драгутин води изричито антианжујску политику, склопивши савез са Ла-
диславом, који је понудио своју ћерку за брак његовом сину Владиславу5 
(Динић, 1955: 65-66). Драгутинов син имао је иста права на угарски престо 
као и Карло Роберт - Владислав је био унук, а Карло праунук угарског краља 
Стефана V (Крстић, 2014: 107). Ситуација се променила идуће, 1309. године, 
пошто је Карло Роберт добио подршку од папе Климента V, чији је легат, 
кардинал Гентилис, успео да придобије још неке угарске олигархе. Не само 
то, исти легат је, како би коначно легитимно крунисао Карла, под претњом 
екскомуникације6 (Динић, 1955: 65) и духовних казни, принудио ердељског 
војводу Ладислава Апора да 1310. године преда Карлу круну светог Стефа-
на, којом је он крунисан трећи пут, али коначно по свим прописима, као 
Карло I (Харди, 2013: 273).

Генеалошки гледано, Немањићи јесу имали иста наследна права као и 
Анжујци, али чињеница да је у то време Драгутин био у сукобу не само са 
Карлом Робертом, већ и својим млађим братом Милутином, као и да су 
Драгутин и Владислав били православне вере (Динић, 1955: 65; Крстић, 
2014: 108) и нису имали толико јаку подршку као Карло Роберт, указају на 
то зашто је баш анжујски претендент коначно изашао као победник у борби 
за угарски престо, којим је управљао све до своје смрти, 1342. године.

2 Драгутин и Милутин су, по Драгутиновом силаску са српског престола, заједно сарађивали и 
учествовали у неколико војних акција. Међутим, почетком 14. века, најкасније 1301. године, дошло 
је и до њиховог међусобног раздора и сукоба.

3 Извори нам не говоре којег је тачно Драгутиновог сина ердељски војвода добио као зета и коме је 
била намењена угарска круна, али се обично узима да је то био Драгутин.

4 Кардинал Гентилис је на Божић 1309. године екскомуницирао Ладислава Апора под оптужбом да 
је удао ћерку за сина шизматичког српског краља.
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Никола Миливојевић1

(Филозофски факултет,  Нови Сад)  

ВЕСТИ АУСТРИЈСКИХ ХРОНИКА О СРБИМА КАО 
САВЕЗНИЦИМА УГАРСКОГ КРАЉА БЕЛЕ IV У РАТУ ЗА 
АУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ ДИНАСТИЈЕ БАБЕНБЕРГА2

Analysing the narration of medieval Austrian Chronicles of Ottokar from Steiermark- 
„Ottokars österreichische Reimchronik“ and  Leopold  Stainreuter – „Österreischische Ch-
ronik von den 95 Herrschaften“, as well as the views of  historiography, the author of the paper 
tries to answer the question of  the participation of Serbs in the war among the Hungarian 
King Bela IV and Czech King Ottokar II Přemysl for Austrian Provinces, which happened 
after the extinction of the male branch of Babenberg dynasty in the mid - thirteenth century. 
The author of the paper considers possible involvement of Serbian ruler Stefan Uroš Nemanjić 
as an ally to King Bela IV in the military and diplomatic developments related to the struggle 
for the succession of the Babenberg dynasty while putting them in a wider context of thirteenth 
century’s Serbian - Hungarian relations.

Key words: Serbia, Hungary, Austria, Stefan Uroš I, Bela IV

Владавина српског краља Уроша I Немањића, од 1243. до 1276. године, 
обележена је наглим привредним и војним успоном српске средњовековне 
државе. Иако нам је позната Урошева спољнополитичка активност према 
суседним државама, у изворима и историографији само се успутно говори-
ло о угарско-српском савезништву током рата за аустријско наслеђе динас-
тије Бабанберг. Податке везане за ово занемарено поглавље српске и европ-
ске историје проналазимо у аустријским средњовековним хроникама Ото-
кара Штајерског Отокарова аустријска римована хроника и Аустијске 
хронике 95 владара Леополда Штајнројтера. 

Рат за аустријско наслеђе династије Бабенберг избио је након погибије 
Фридриха II Свађалице у бици код Лајте, 15. јуна 1246. године. Његовом 
погибијом угашена је мушка линија породице Бабенберг, а власт над ауст-
ријским поседима припала је двема преосталим женским члановима ове 
породице: Маргарети, кћерки бившег аустријског војводе Леополда IV и 

5 johnnynrv@gmail.com
6 Овај рад је рађен у оквиру докторских студија Историје на Филозофском факултету у Новом Саду, 

на предмету  Политичке, духовне и привредне структуре средњег века, под менторством др Ђуре 
Хардија
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Гертруди, кћерки брата Фридриха II Хермана, кнеза од Молдвига. Од по-
четка сукоба, владари суседних земаља - Чешке, Баварске и Угарске, на-
стојали су да преко склапања бракова, мушких чланова својих породица или 
својих вазала, са Гертрудом и Маргаретом дођу до њиховог мираза. Угарски 
краљ Бела IV то чини подржавањем скалпања бракa Гертруде и Хермана IV 
Вителсбаха, а касније и преко удаје Гертруде за Романа Даниловича. Млади 
чешки краљ Отокар II Пшемисла, млађи син чешког краља, преузео је власт 
над Аустријом 1251. и свој положај додатно осигурао браком са Маргаретом 
Бабенбершком. Пад Аустрије у Отокареве руке није одвратио краља Белу 
IV од својих ранијих амбиција. Главни предмет сукоба Арпадовића и Пше-
миславића била је погранична Штајерска област, коју су миром,  3. априла 
1254. године, Бела IV и Отокар II поделили линијом од Семеринга до Ад-
монта на два дела: Северну Штајерску, која је припала Аустрији, и Јужну 
Штајерску са градом Птујем, која је припала Угарској. Подела Штајерске 
није означила крај угарско-чешких сукоба. Три године по потписивању мира 
јављају се први знаци нестабилности: долази до све чешћих међусобних 
сукоба штајерског племства с обе стране границе, а упоредо с тим догађаји-
ма расте незадовољство према угарској управи и њеном намеснику, који се 
у јесен 1259.  претворио у отворену побуну. Период мировања, од јесени 
1259. до пролећа 1260. године, зараћене стране искористиле су за привлачење 
што већег броја савезника, стварајући моћне коалиције (Palacký, 1847: 171; 
Zöller i Schüssel, 1997: 51, 82-83; Čapka, 1999: 46-49;  Харди, 2002: 197; Рокаи, 
Ђере, Пал и Касаш,  2005: 48; Mika, 2008: 30-37, 54-58).  

Парелелно са затезањем односа између Угарске и Чешке, долази до збли-
жавања Угарске и Србије. Пролазећи кроз период обнове државе након 
страховите Монголске најезде 1241, Угарска одустаје од својих пређашњих 
територијалних амбиција на уштрб Србије, усмеривши своју пажњу на ос-
лабљену Бугарску. Мачвански господар Ростислав Михаилович у име угар-
ског краља напада Бугарску 1257. и 1259. године, присвајајући северозапад-
не делове њене територије. Касније, освајачку политику Угарске у своје руке 
преузима млади престолонаследник Стефан V, који је 1261. поразио Бугаре 
код Видина. Уплитањем у рат за Бабенбершко, наслеђе, са једне, и у рат са 
Бугарском, са друге стране, Бели IV била је важна сигурност на јужним 
границама Угарске, а то је једино могао да обезбеди успостављањем прија-
тељских односа са Стефаном Урошем I Немањићем. С друге стране, и „краљу 
српских и приморских земаља“ (Срејовић et al., 1994: 341) Урошу I било је 
стало до успостављања добросуседских односа са Угарском, ради одржавања 
тренутног стања ствари на Балканском полуострву, које му дозвољава не-
сметано спровођење централизације и јачање српске државе на унутрашњем 
плану. Угарско-чешки сукоб 1260. године, показао се као добар тест овог 
новог пријатељства, из којег ће обе стране имати корист. Нашавши се у 
сукобу са Отокаром  II, који је у том тренутку важио за једног од најмоћнијих 
владара Средње Европе, са најмодерније опремљеним ратницима тог доба 
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са простора Штајерске, Моравске, Аустрије, Чешке, Немачке и Пољске 
(Palacký, 1847: 173; Mika, 2008: 60), Бела IV од свог новог савезника добија 
значајну војну помоћ, док Урош I уједно добија прилику да окупљеним 
средњоевропским владарима докаже да је довољно уверен у моћ и стабил-
ност своје земље и да може да се умеша у један сукоб оваквих размера, што 
настоји да докаже преко снаге свога оружја (Engel, 1834: 107; Харди, 2002: 
184; Gál, 2013: 478-481).

Две моћне коалиције судариле су се у одлучујућој бици код Кројсенбру-
на �на дан Свете Маргарете, 13. јула 1260. године (Engel, 1834: 375; Palacký, 
1847: 172; Zöller i Schüssel, 1997: 83; Čapka, 1999: 49). Податке везане за коа-
лицију угарских савезника током овог рата даје нам римована немачка 
хроника Отокара Штајерског- Ottokars österreichische Reimchronik или, 
преведено на српски језик, Отокарова аустријска римована хроника. 

краљ Велан  
никад није победио тако велику силу.
У своју службу увео је он
Народе различитих језика:
Секеље и Влахе
који су долазили одасвуд 
и заједно са њима и,  
Србе и Бугаре,
Турке и Татаре
Раце, Пољаке и Хрвате
док су они своју власт и господара имали 
у праведном краљу угарском, 
и зато су га они морали служити
Краљу Велану били су подређени.3 (Seemüller, 1890: 98) 

Отокарова римована хроника настала је током прве половине 14. века, а 
у жижи њеног казивања налазе се аустријске земље и њени суседи у пери-
оду од 1250. до 1309. године, стога она представља неизбежни извор при 
проучавању ове проблематике. Иако је у текстовима овог извора често при-

1 Welan der kunic hêr        
 Harte frôlichen az,
 wand er selp sehster kunic saz:
 siner süne wâren zwêne dâ,
 Stephan unde Wêlâ,
 die dâ gekrônet sâzen,
 und der kunic von Râzen
 und der kunic von Matschouwe-
 des selben hûsfrouwe
 was ân underwint
 kunic Wêlâns kint – 
 und der kunic von Sirvîe.
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сутна извесна доза пристрасности у корист штајерског племства, њихову 
изворну вредност додатно повећава то што је аутор врсни познавалац поли-
тичких околности у земљама које описује. При писању свог дела користио 
је многобројна сведочанства сведока догађаја, које описује консултујући 
многе раније изворе, који нам данас нису доступни (Hubert, 1883:. 40- 47; 
Leibertz-Grün, 1984: 101-104; Zöller i Schüssel, 1997: 131).  

Поред народа који су се налазили у оквиру средњовековне угарске држа-
ве или традиционалних угарских савезника, Отокар Штајерски наводи и 
Србе и Раце4.  Од краја 12. Века, у западним, латинским изворима, све су 
чешће у употреби термини Rassa, Rasia, Rascia − Рашка за средњовековну 
српску државу, док њихове становнике називају Рацима  (Калић, 1979: 89-90). 
Са овим ставом слаже се и чувени чешки историчар и познавалац историје 
балканских народа, Константин Јиречек (Јиречек, 1952: 16). Из свега изнетог 
следи претпоставка да се у угарском табору за време окршаја са Отокарем  
II, 1260. године, највероватније чуо и српски језик, тачније језик српске 
средњовековне државе, и да су се на страни Беле IV налазили и Срби. 

У помоћ Угрима одазвали су се, поред Срба, и њени пољски, руски и 
кумански савезници. Кумане је предводио вођа Алпра, Пољаке Болеслав 
Неустрашиви, војвода Кракова и кнез Лешко Црни, хрватско-славонске 
трупе5 млади војвода Славоније, престолонаследник Стефан, док се Бела IV 
налазио на челу угарских и секељских јединица. Угарски савезници у овом 
сукобу, поред наведених, били су руски кнежеви Данило Романович и његов 
син Лав (Mika, 2008: 59), господар Мачве Ростислав Михајлович, под чијом 
контролом су се налазили у исто време делови Босне и северозападне Бу-
гарске, налазио се на челу бугарских и босанских трупа (Darko, 1933: 17; 
Харди, 2002: 40). 

Нажалост, осим Отокарове римоване хронике, помен Срба као чланова 
угарске савезничке коалиције не налазимо ни у једном другом српском или 
угарском извору из 13. или 14. века. Ту првенствено мислимо на Хронику 
Пољске, као и на чешке изворе попут Прашке Анале и Отокареве анале 6 
(Adamovič, 2014: 44-48). Исто важи и за српске изворе, попут Живота краље-
ва и архиепископа српских архиепископа Данила II, који, описујући живот 
краља Стефана Уроша I, нигде не спомињу његово учешће у овом средњо-
европском сукобу (Данијел и Петровић, 1988: 45-79). С друге стране, имамо 
један важан чешки извор, писмо чешког краља Отокара  II, којим он обаве-
штава папу Александра IV о свом тријумфу код Кројзенбурна, који нам даје 
простор за даља нагађања. У истом писму, Отокар II у противнички табор 
убраја: Кумане, Угре, мноштво Словена, Секеља и Влаха, Измеилћана, Ски-

2 Мислимо на Sirven и Razen у цитираном  Отокаревом  тексту. 
3 У оригиналном тексту Отокарове римоване хронике, Кумани су наведени под именом Turken unde 

Tataere, хрватско-славонске трупе као Krawaten, а пољске трупе као  Pozzen.
4 Називи ових дела у латинском оригиналу гласе: Chronicon Posonie, Annalium Pragensium и Annales 

Otakarini
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та па чак и Грка, Бугара, Рашчана и Босанаца јеретика....7 (Elmer, 1882: 103). 
Упоређујући овај извор са наводом Отокарове римоване хронике o угарској 
коалицији, не можемо да одбацимо могућност да су се међу тим шизмати-
цима налазили и Срби, као један од народа тадашње Мачве (Darko, 1933: 17; 
Ћирковић, 2005: 96).   

Из пера Отокара Штајерског добијамо још неке занимљиве податаке који 
иду у прилог расветљавању српског учешћа у рату за Бабенбершко наслеђе 
на страни Угарске, као и српског вођства за време овог сукоба и то из описа 
угарских званица на свадбеној свечаности војводе Славоније, сина истоиме-
ног угарског краља Беле IV и Кунигунде Бранденбуршке 1264. године (Zöller 
i Schüssel, 1997: 83; Čapka, 1999: 50; Рокаи et al., 2005: 49; Mika, 2008: 64). 

Велан (Бела) краљ господар
у срцу беше весео
био је он један од шесторице краљева
његова два сина беху тамо присутни
Стефан и Вела (Бела)
и беху ту на гласу чувени
и краљ Руса
и краљ Мачве-
и домаћица лично
што заручена је са
дететом краља Велана
и краљ Србије беше присутан.8 (Seemüller, 1890: 106)  

Опис истог догађаја проналазимо и у Österreischische Chronik von den 95 
Herrschaften, тј. у Аустријским хроникама 95 владара Леополда Штајнрој-
тера. Штајнројтер своју хронику пише по налогу аустријског војводе Ал-
брехта III, у периоду између 1387. и 1398, дакле, више од једног века по 
одигравању догађаја које описује, а своје излагање о овом догађају, као и о 

5 Оригинални латински текст овог цитата гласи: Cumanorum, Ungarorum, diuersiorum Sclauorum, 
Siculorum quoque er Vlachorum, Bezzeniorum, Ismahelitarum, Scismaticorum etiam vtpote Grecorum, 
Bulgarorum, Rusciensium et Bosniensium hereticiorum...

6 „ Welan der kunic hêr
 Harte frôlichen az,
 wand er selp sehster kunic saz:
 siner süne wâren zwêne dâ,            
 Stephan unde Wêlâ,       
 die dâ gekrônet sâzen,
 und der kunic von Râzen       
 und der kunic von Matschouwe- 
 des selben hûsfrouwe       
 was ân underwint                
 kunic Wêlâns kint –
 und der kunic von Sirvîe.“
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многим другим, у великој мери преузима из Отокарове аустријске римо-
ване хронике (Seemüller, 1909: CCLXXIV-CCXC). Поменути цитат гласи: 

„Краљ Белан (Бела IV) дошао је са својим синовима и људима (пратњом). 
Дошао је са пет краљева, а с њиме били су и двојица му синова, који се зову 
Стефан и Бела, а с њима дошли су и краљ Расена и краљ Мачве, ту беше и 
ћерка Беле краља, и краљ из Србије.9“ (Seemüller, 1909: 120)

Савез Угарске и Србије  нарушен је нападом Уроша I на Мачву, у пролеће 
1268. године, за време угарског грађанског рата, вођеног између краља и 
престолонаследника, војводе Славоније (Динић, 1948: 31; Pal, 2001: 106; 
Рокаи et al., 2005: 50; Ћирковић, 2005: 96; Gál, 2013: 483). Пријатељски одно-
си Угарске и Србије поново су успостављени династичким браком између 
Стефана Драгутина и најстарије кћерке Стефана V, Катарине, који је скло-
пљен непосредно по окончању овог сукоба, или по смрти Беле IV и доласку 
Стефана V на угарски престо 1270. (Рокаи, et al, 2005: 50; Ћирковић, 2005: 
96).  Срби као угарски савезници, у новим сукобима између Угарске и Чеш-
ке почетком седамдесетих година 13. века, нису учествовати. Последњи 
помен о овом угарско-српском савезништву проналазимо у мировном уго-
вору из 1272. године између Угарске и чешког краља. У том мировном 
уговору, међу угарским савезницима помињу се: „Урош краљ Србије, и 
Стефан син му, млади краљ Србије“10 (Theiner, 1968: 303; Gál, 2013: 483). 
Победом Рудолфа I Хабсбуршког над Отокарем II, 26. августа 1278. године, 
у бици на Моравском пољу, окончана је борба за аустријско наслеђе динас-
тије Бабенберг (Zöller i Schüssel, 1997: 83; Čapka, 1999: 53; Рокаи, et al., 2005: 
51; Mika, 2008: 80, 96-98). Добивши Аустрију у своје лено, Хабзбурзи почињу 
свој политички успон у оквирима граница Светог Римског царства, отво-
ривши тиме ново поглавље европске историје. 

Ради бољег разумевања ове проблематике, морамо се осврнути на 
мишљења историографије. Јохан Кристијан Енгел своје аргументе о српском 
учешћу у угарско-чешком сукобу из 1260. црпи из два независна извора: 
Отокарове римоване хронике и писма Отокара II папи Александру IV (Engel, 
1834: 375). Исти случај је и са чешким историчарем Франтишеком Палацком 
(Palacký, 1847: 172). Српски историчари Милош Благојевић и Сима Ћирковић 
своје аргументе црпе из ставовова историографије (Благојевић, 1998: 57; 
Ћирковић, 2005: 96).  Норберта Мике више се ослања на сведочанство пис-
ма Отокара  II папи Александру IV него на Отокарову римовану хронику, а 
своје ставове поткрепљује радовима старијих историчара, попут Палацког 
(Mika, 2008: 62). Јудит Гал свој став о српском учешћу у сукобу 1260. гради 
на основу ставова мађарских и српских историчара (Gál, 2013: 480).  

7 Оригинални текст овог цитата је: „Chünig Belan von Ungern cham auch mit seinem sünen mêchtichleich. 
Er cham mit fümf chünigen, wan er was da mit seiner sün zwain, hiessen Steffan und Bella, mit im cham 
auch der chünig von Rassen und der chünig von Matschaw, der auch chünig Belans tochter het, und der 
chünig auz der Syrfey.“

10 У оригиналу: Urossium Rege Servie, et Stehanum filium eius, Iunorem Regem Servie.
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Много већа расправа води се око идентитета kunic von Sirvîe, тј. chünig 
auz der Syrfe − краља Србије и kunic von Râzen, или chünig von Rassen − 
краља Рашке, бивши савезници Беле IV у сукобу Арпадовића и Пшемисла-
вовића 1260. године. Франтишек Палацки, ослањајући се на Отокарову 
римовану хронику и Аустријске хронике 95 владара, износи претпоставку да 
су на овој свадбеној свечаности били присутни српски представници Стефан 
Урош са синовима Драгутином и Милутином (Palacký, 1834: 191).   Јохан 
Семилер, ослањајући се искључиво на Откокарову римовану хронику, из-
носи претпоставку да се иза те загонетне личности крије Стефан Урош I 
Немањић, док kunic von Râzen идентификује не као краља Рашке, већ као 
још једног угарског савезника, зета угарског краља, Данила Романовича, 
краља Русије (Seemüller, 1890: 106). Вертнер Мор kunic von Râzen-а повезује 
са Данилом Романовичем, а његова претпоставка произилази из ставова 
историографије и анализе извора (Wertner, 1893: 462). Сличан случај имамо 
и са ставом Симе Ћирковића (Ћирковић, 2005: 96). Иза овог загонетног 
имена, по Ђури Хардију, засигурно се крије учесник овог угарско-чешког 
сукоба, други Данилов син и други зет угарског краља Беле IV - Лав Дани-
лович, кнез Галиције и Волоније. Став Ђуре Хардија је најрелевантнији по 
овом питању, пошто произилази из анализе релавантних аустријских, угар-
ских и чешких извора и поређења мишљења историографа. Хардијевој тези 
иду у прилог околности које су уследиле након смрти Данила Романовича. 
Лав Данилович, попут свој оца, наставио је политику савеза са суседном 
Угарском. Присуство краља Србије Стефана Уроша I Немањића и Лава 
Даниловича на овој свадбеној свечаности најбоље показује колико су Угри 
уважавали своје савезнике из последњег рата са чешким краљем Отокаром 
II (Гарді, 2011: 207-208). 

Из свега горе наведеног следи закључак да је српско-угарски савез скло-
пљен средином 13. века прерастао у чврсто савезништво двеју земаља. Срби 
предвођени краљем Стефаном Урошем I Немањићем не само да су учество-
вали у угарско-чешком сукобу, већ су важили и за један од битних ослонаца 
угарских владара при решавању тадашњих горућих питања средњоевропс-
ке политике − питања аустријског наслеђа династије Бабенберг. За српског 
владара, учешће у рату 1260. године била је одлична прилика да одмери 
своје војне снаге са најбоље опремљеним војскама тог доба, док  му је при-
суство на свадбеној свечаности 1264. омогућило да се упозна са етикецијом 
средњоевропских дворова, као и главним актерима тадашње средњоевроп-
ске и источноевропске политике. Нажалост, овој тематици се у изворима и 
историографији поклањало јако мало пажње. Поред двеју аустријских хро-
ника, Отокарове аустријске римоване хронике и Аустријске хронике 95 
владара, готово да немамо подробнијих података о овом српско-угарском 
савезу.  Овај рад је, поред затварања једног, довео до отварања нових питања 
о детаљима српског учешћа у сукобу за аустријско наслеђе династије Ба-
бенберг, на која ћемо добити одговор новим истраживањима.



594 Никола Миливојевић

ИЗВОРИ

Данијел, Г. М. и Петровић, Д. (1998). Данило Други,“Животи краљева и архиепископа 
српских“.  Београд:  Просвета, СКЗ.

Emler, J. (1882). Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, Annorum 
1253-1310, Bd. 2. Prag:Тypis Gregorianis. 

Seemüller, J. (1890). Ottokars österreichische Reimchronik, pars I. Hannover: MGH,SS.
Seemüller, J. (1909). Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Hannover- Leipzig: 

MGH, SS. 
Theiner, A. (1968). Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, tomus I. 

Osnabrück: Otto Zeller.  

ЛИТЕРАТУРА

Благојевић, М. (1998).  Србија Немањића и Хиландар, Библиотека. Београд, Нови Сад: 
Настава историје. 

Гарді , Д. (2011). Хто був der kunic von Râzen  на весіллі герцога Бели, молодшого 
сина  угорського кроля Бели ІV і Кунігунди Бранденбзької яке відбуло-
ся біля міста Pottenburg на Бели 1264 рок. Княжа доба, V, 199-209. 

Динић, М. (1948). О угарском ропству краља Уроша I. Историјски часопис I, 30-36.
Ивковић, M. (1957).  Установа младог краља у средњовековној Србији.  Историјски 

гласник, 3-4, 59-80.
Јиречек, К  (1952). Историја Срба, Прва књига до 1537. године. Београд: Научна Књига, 

Издавачко предузеће Народне Републике Србије. 
Калић, Ј. (1979). Назив „ Рашка „ у старој српској историји ( IX-XII век). Зборник  Фи-

лозофског факултета, књига XIV-1, 79-92.
Марјановић–Душанић, С. (1997).  Владарска идеологија Немањића. Београд : СКЗ ,Све-

ти архијерејски синод Српске православне цркве, Clio.  
Острогорски, Г. (1969).  Историја Византије. Београд: Просвета.
Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, (2008).  Историја Мађара. Београд: 

Clio.
Срејић, Д, Мирковић, М,Ковачевић, Ј, Ивић, П.,Ћирковић, С, Максимовић, Љ., Калић, 

Ј, Богдановић, В., Ђурић, Ј, Ферјанчић, Б, Благојевић, М., Бабић-Ђорђевић, Г. ,Ми-
хаљчић, Р. ( 1981).  Историја срског народа ,Прва књига, Од најстаријих времена до 
Маричке битке (1371). Београд: СКЗ.

Ћирковић, С. (1964). Истoрија средњовековне боснске државе. Београд: СКЗ.
 Ћирковић, С. (2005).  Срби у средњем веку. Београд: Издавачка задруга ИДЕА. 
Харди, Ђ. ( 2002).  Наследници Кијева између краљевске круне и татарског јарма,  

Студија о државно-правном положају Галичке и Галичко-Волонске кнежевине до 
1264. године. Нови Сад:  Филозофски факултет 

Харди, Ђ. (2011). О Мачви средином XIII века: Прилог питању статуса Мачве у доба 
владавине њеног господара Ростислава Михаиловича. Споменица Историјског 
архива „ Срем“, 10, стр.32-44. 

Adamovič, V. (2014). Belo IV. A Uharsko v česýkch kronikách ( do 14. storočia ). Historocké 
štúdie,  44-63.



595ВЕСТИ АУСТРИЈСКИХ ХРОНИКА О СРБИМА КАО САВЕЗНИЦИМА...

Čapka, F. (1999 ). Dějiny Zemí koruny České v datech, Praha: Libri.

 Darkó, E. (1933). Bysantisch-ungarischen Bezeihnungen in der zweiten Hällfte des XIII 
Jahrchunderts.Weimar: Veldung Hermann Nachfolger.

Fine, J.V.A. (2009).  The late medieval Balkans, A Critical Survey late twelfth century to the 
Ottoman Conquest. The Universety of Michigan Press. 

Gál, J. (2013). IV. Béla és I. Uros szerb uralkodó kapcsolata.  Századok, 147,  471-499.
Huber, A. (1883). Die steierische Reimchronik und das östereichische Interregnum, t. 4. 

Innsbruck: Mittheilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung. 
Leibertz-Grün, U. (1984).  Ottokar von Steiermark, Steirische Reimchronik. München: 

Wilhelm Fink Verlag. 
Mika, N.  (2008).  Walka o spadek po Babenbergach. Racibórz:  Wydawnictwo i Agencja 

Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
Еngel, J.C. (1834).  Geschichte des ungarichte des ungarischen Reichs, I. Wien: Friedrich 

Volke’s Buhhandlung.
Pál, E. (2001). The realam of St.Stephan ,A History of medieval Hungary 896-1526.  London-

NewYork: 
I.B.Tauris Publishers. 
Palacký, F. (1847). Geschichte Böhemien, Zweite Band erste Abtheilung. Prag: In Commission 

bei Kronberger und Rimnač.
Wertner, M. (1893).  Die Regierung Bela des Vierten. Ungarische Revue, 13/1893, 350-399.
Zöller, E, Schüssel,T. (1997).  Povijest Austrije. Zagreb: Brabant. 





Attila Pfeiffer1*

(Filozofski fakultet, Novi Sad)

PITANJE LOKALIZACIJE MAČVANSKE BANOVINE I 
MAČVANSKE TVRĐAVE2

The Banate of Mačva as a historical territory was placed in the southern borders of the 
medieval kingdom of Hungary. The exact location of this territory and the fortress of Mačva 
is not determined today. The majority of historians agree that the banate and the fortress 
wereplaced south of the Sava River. From the 19thcentury the question of the location of the 
banate had been interesting for the Hungarian historians. As a result of their research, the 
territory of the banate was beetwen the Drina, Sava and Kolubara rivers. They located the 
fortress near Valjevo. Hungarian historians of the 20th century agree with the location of the 
banate, however they are placing the fortress elsewhere. Serbian historians agree on the whole, 
but in one question they have another idea. They say that the fortress of Mačva was not located 
near Valjevo, but somewhere near the Sava River. Another problem is that the borders of the 
banate were changin g through time.

Key words: Banate of Mačva, Fortress of Mačva, Sava, Drina, Kolubara, Kingdom of 
Hungary, Kingdom of Serbia

Banovine su u srednjovekovnoj Ugarskoj kraljevini bile autonomne upravne 
jedinice, na čelu sa banom, koji je bio namesnik ugarskog kralja. Banovine ugarski 
kraljevi formiraju od XIII veka, a od XV veka, odnosno od prodora Turaka  na 
ove teritorije, igraju značajnu ulogu u odbrambenom sistemu Ugarske, kao 
pogranične oblasti. Među najvažnije banovine ubrajamo i Mačvansku banovinu 
(Рокаи, Ђере, Пал, Касаш,  2002: 84). 

Mačvanska banovina bila je formirana usled južne ekspanzivne politike 
Arpadovića (Рокаи et al., 2002: 84). Teritorija banovine do sredine XIII veka 
nazivana je „Onostranim Sremom“, da bi od druge polovine XIII veka ova teritorija 
dobila ime „terra de Macho“, potiskujući raniji naziv (Крстић, 2010: 177-178). Na 
početku, vlast nad ovom teritorijom, koja je ležala s one strane Save, imali su 
rođaci ugarskih kraljeva, a potom pada pod vlast banova. Granice banovine tokom 
vremena stalno su se menjale. Samu tvrđavu Mačvu, po kojoj je cela oblast dobila 

1 attilapfeiffer88@gmail.com
2 Ovaj rad je rađen u okviru doktorskih studija Istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na predmetu 

Političke, duhovne i privredne strukture srednjeg veka, pod mentorstvom  dr Đura Hardija.
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ime, ne možemo ubicirati tačno zbog nedostatka izvora (Рокаи et al., 2002: 85-90;  
Крстић, 2010: 177-178). 

O Mačvanskoj banovini i o istoimenoj tvrđavi su pisali već mnogi istoričari. 
Međutim, zanimljivo je da ni dan-danas ne znamo tačne granice spomenute ba-
novine, a još manje znamo o lokalitetu istoimenog grada. Mađarska istoriografi-
ja počela je da se bavi  ovim pitanjem još krajem XIX veka. Mađarski istoričari 
su tad, tumačeći istorijske izvore, rekonstruisali nekadašnje granice Mačvanske 
banovine i mačvanske tvrđave. Srpski istoričari su se bavili ovim pitanjem od 
početka XX veka. Interesantno je istaći da su stavovi mađarske i srpske istorio-
grafije drugačiji. Kad su u pitanju granice Mačvanske banovine, možemo reći da 
se skoro poklapaju mišljenja srpskih i mađarskih istoriografa. Međutim, oko lo-
kaliteta nekadašnje tvrđave Mačve vodi se spor. 

Ovaj rad će obuhvatiti mišljenja mađarske i srpske istoriografije i pokušaće da  
sumira i iznese neke zaključke u vezi sa lokalitetom Mačvanske banovine i tvrđave. 
Takođe će, na početku, ispričati kratku istoriju Mačvanske banovine.

Mačva kao oblast, javlja se u izvorima iz XI veka. Ugarski kralj Stefan (997-
1038) je oblast između Dunava i Save uključio u rimsku crkvenu organizaciju, 
koju je on stvorio. Prema povelji o osnivanju episkopije Finfkirhena (Pečuja) iz 
1009. godine. Kao jugoistočna granica dunavske dijaceze određena je reka Sava. 
Arhiđakonat, koga je ovde uspostavila episkopija, dobio je latinsko ime Marchia, 
koje je oblast između dve reke nosila u vreme Arpadovića (Đerfi, 2002: 18-19). 

Postavlja se pitanje na kom se prostoru Marchia prvobitno nalazila. Kod Đerfija 
nalazimo da, prema svedočanstvima iz XII i XIII veka, ovo ime nije označavalo 
samo zapadni deo Fruške gore, odnosno istočnu oblast vukovske županije, gde je 
arhiđakonat Marchia bio u XIV veku, već je obuhvatalo čitav prostor između 
Dunava i Save, odnosno županiju koji je u srednjem veku nazvana Sirmium. 
Zapadna granica oblasti Marchia označena je arhiđakonatom Marchia episkopije 
u Pečuju. Pre osvajanja utvrđenja Sirmium, odnosno osnivanja županije i 
arhiđakonata Srema, Marchia se, očigledno, prostorala i u istočnim delovima 
Srema koji su pripadali Ugarskoj (Đerfi, 2002: 19). Možemo reći da još ni  u XII 
veku nije postojala ova banovina, jer su tada bili vođeni ugarsko-vizantijski rato-
vi. Nakon smrti vizantijskog cara Manojla I Komnina (1143-1180), ugarski kralj 
Bela III (1172-1196) ponovo je osvojio nekadašnje ugarske teritorije na Balkanskom 
poluostrvu (Engel, 1990: 233). Đerđ Đerfi je u svom radu objasnio da je u Ugarskoj 
područje arhiđakonata isprva odgovaralo području županije, pa se može smatra-
ti izvesnim da je i Marchia prvobitno bila županija. To proizlazi iz značenja la-
tinske reči Marchia – „granična grofovija“ (Đerfi, 2002: 19-20). Marchia se, 
očigledno, može ubrojiti u one županije kojima je vladao „comites confiniorum“, 
kakve spominje druga knjiga zakona kralja Ladislava I (1077-1095) (Závodszky, 
1904: 170).

Teritorija Ugarske kraljevine južno od reke Save imala je karakter dinastičke 
tvorevine, vezane za određene ličnosti. Na početku je teritorija bila miraz 
Margarete, kćeri Bele III, koja je udajom postala vizantijska carica Marija, žena 
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Isaka II Anđela (1185-1195) (Pór 1889: 548; Wertner, 1903: 593-611; Ћирковић, 
2008:. 1-4). Nisu poznate granice Margaretinog miraza, ali, po Simi Ćirkoviću, 
granice ove oblasti su obuhvatile sve što je nekad pripadalo Vizantiji, sve do međa 
Nemanjine Srbije (Ћирковић, 2008: 4). Međutim, severna granica Srbije poznata 
je samo na severoistočnom delu, u dolini Morave, kod grada Ravno, gde se sastao 
Stefan Nemanjić (1196-1228) sa ugarskom kraljem Andrijom II (1205-1235) (Ћир-
ковић, 2008: 4). Dakle, kod današnje Ćuprije je bila granica srpske države 1220. 
godine. O zapadnom delu njene granice nemamo sličnog izričitog podataka, ali 
sve do kralja Dragutina (1278-1316) nema svedočanstva o tome da su srpski vladari 
imali pod svojom vlašću oblast između Rudnika i Save (Ћирковић, 2008: 10). Od 
te teritorije, koja je data Margareti, okrnjio je pre 1204. godine bugarski vladar 
Kalojan istočni deo, tako da je Margareti, kad se vratila u Ugarsku, najverovatnije 
1223, preostao zapadni deo, Srem severno i južno od Save. Ostalo je sačuvano 
papsko pismo iz 1223, u kojom je ona sa posedima primljena pod zaštitu svetog 
Petra (Wertner, 1903: 593-611; Engel, 1996: 27, 366; Ћирковић, 2008: 5; Zsoldos 
2011: 50-51). Njen drugi sin je spominjan kao dux Sirmii, ali i kao gospodar Mačve 
Viljem (Guillemus). On je bio sin Margarete iz njenog trećeg braka sa Nikolom 
od Sentomera, koji je bio solunski velikaš za vreme latinske vlasti nad gradom 
Solunom. Tako bismo, na prvi pogled, mogli potvrditi da je prvi gospodar Mačve 
bio Viljem, Margaretin sin, što možemo videti u jednom izvoru koji je nastao 
1276. godine (Wertner, 1903: 593-611; Ћирковић, 2008: 5). Međutim, Petar Rokai 
je u svom članku pokazao da je reč o anahrnonizmu. U ovoj povelji, Margaretin 
sin Viljem je nazvan kao gospodar Mačve (quondam filia domini Guliemi ducis 
de Maconia), što je netačno, jer u prvoj polovini XIII veka, teritoriju Mačvanske 
banovine su zvali „Onostranim Sremom - ulterior Sirmia“, koja tek kasnije dobija 
naziv Mačvu. Drugim rečima, sastavljač izvora hteo je da kaže kako je Viljem za 
svog života bio knez one kneževine koja se 1276. godine nazivala Mačvom (Рокаи, 
1983: 125).   

Obnavljanje države posle tatarske najezde uradio je kralj Bela IV (1235-1270). 
On je teritoriju nekadašnjeg Margaretinog miraza prepustio kćeri Ani (Agnezi) i 
zetu Rostislavu Mihailoviču, koji je bio ruski knez, ali je bio istisnut od strane 
rivala iz Galicije. Došavši u dvor ugarskog kralja, oženio se  kćerkom ugarskog 
kralja Bele IV Anom. On dobija onostrani Srem od tasta, između 1247. i 1254. 
godine. U jednoj kraljevskoj povelji, koja je nastala 28. jula 1254. godine, spomenut 
je na spisku državnih velikodostojnika − „Ratislaus Dux Galicie, et Dominus de 
Machou“. Onostrani Srem je prvi put nazvan imenom Mačva (Харди, 2009: 70-
72). Od Pala Engela saznajemo da je Rostislav pokorio Bosnu i da je ratovao sa 
Bugarima. Može se reći da teritorija tada dobija značajniji karakter (Engel, 1990: 
233). Mačvansku teritoriju je u pravom smislu organizovao, a vrlo je verovatno i 
podigao tvrđavu Mačvu (castrum Macho), Belin zet Rostislav Mihailovič između 
1247. i 1254. godine (Rókay i Takács, 1994: 421-422, Харди, 2011: 41). Posle 
muževljeve smrti 1263, Ana se javlja kao hercežica i gospodarica Mačve i Bosne 
(ducissa de Machov seu de Bosna) (Pór 1889: 548; Wertner, 1903: 593-611). 
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Međutim, zanimljivo je da teritoriju banovine nazivaju još uvek terra Machow ili 
Macho, a ne banovinom (Pesty, 1875: 362-381, 450-467; Wertner, 1909: 472-494). 
Nažalost, nemamo nikakav opis teritorije Mačvanske banovine ni tvrđave Mačve. 
Međutim, Engel smatra da se još za vreme Rostoslava Mihailoviča formiraju 
značajne banovine na južnim delovima ugarske granice (Engel, 1990: 233). Ove 
banovine su Usora, Mačva, Braničevo i Kučevo. Međutim, moramo naglastiti da 
Rostislav Mihailovič nije nazvan mačvanskim banom (Харди, 2011: 40). Mačva 
je dobila prve banove, u pravom smislu reči, tek početkom XIV veka, koji su 
istovremeno bili i župani okolnih županija, čije su prihode koristili za održavanje 
vojske i utvrđenja na granici (Wertner, 1909: 472-494; Engel, 1996: 27; Ћирковић, 
2008: 6). Od Ladislava IV (1272-1290), bivši srpski kralj Stefan Dragutin (1276-
1282) dobio je Mačvansku banovinu u miraz, jer je uzeo za ženu Katarinu, sestru 
Ladislava. Ovu teritoriju je dobio Dragutin između 1284. i 1290. godine. Dragutin, 
kao naslednik „gospodara Mačve i Bosne“, bio je svedok previranja i unutrašnjih 
borbi u Ugarskoj tokom dve uzastopne slabe vladavine Ladislava IV i Andrije III 
(1290-1301). Dragutinova teritorija pretrpela je tatarsku najezdu (Ћирковић, 2008, 
стр. 10). U povelji kralja Andrije III od 10. novembra 1293, govori se o provali 
Tatara u deo kraljevstva zvanim Mačva, u zimu druge godine po krunisanju, što 
znači 1291. Spominje se da su tokom zime, druge godine po kraljevom krunisanju, 
Tatari opustošili Mačvu, kada je kralj poslao vojsku da ih suzbije. Ugarski pohod 
na čelu sa magistrom Lavrentijem doneo je potpuni uspeh i, kao njegova posledica, 
veliki broj hrišćana je bio oslobođen iz tatarskog ropstva3 (Szentpéteri i Borsa, 
1987: 125). U povelji se kaže da je kraljeva vojska tada prešla Savu, što se uzimalo 
za Dragutinov pohod na Braničevo (Pesty, 1875: 362-381; Wertner, 1909: 472-794; 
Ћирковић, 2008: 10-11; Zsoldos, 2011: 50-51). Teritorija kraljevskih rođaka 
„gospodara Mačve i Bosne“ proširena je tada na oblasti južno od Dunava, sve do 
Đerdapa. Iz ovoga vidimo da je ova Dragutinova teritorija bila proširena od Mačve 
i Bosne (obuhvatala je samo mali deo, severoistočnu Bosnu) sve do Golupca i 
Ždrela  (Ћирковић, 2008: 11). 

Nakon davanja najvažnijih istorijskih činjenica u vezi sa Mačvanskom 
teritorijom u XIII veku, moramo bolje analizirati ovu teritoriju i njene granice 
koristeći istoriografiju. Posle analiziranja stare i nove mađarske istoriografije i 
istorijskih karata, analiziraćemo pitanje granica. Lajoš Taloci i Antal Aldaši, 
analizirajući srednjovekovnu i novovekovnu srpsku toponomastiku početkom XX 
veka, navode granice ove banovine. Na zapadu je granica bila na Drini, od 
Trešnjice do ušća Reme u Savu. Treba istaći da ovi istoričari iznose mogućnost 
da je Mačvanskoj banovini pripadao i istočni deo Usorske banovine. Severna 
granica je išla duž reke Save, do reke Kolubare. Navode mogućnost da je južni 
deo Sremske županije bio sastavni deo banovine. Po mišljenju ovih istoričara, 

3 „…quod cum perfi da gensTartaro rum post co ro natio nem no stram secun doan nocirca yemem quan dam 
particulam regni no stri machovo catam venis set ad spo lian dum no sque magistrum Lauren cium dictum 
Cheta fi delem no strum ipsis Tartaris... ...misis semus... ...multoscaptivos Cristiano rum de manibus ipso-
rumTartaro rum (eliber)an docum effusio ne suo rum san guinem....“ (Szentpéteri i Borsa, 1987: 125).
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istočna granica je išla duž reke Kolubare, Ljiga na jugu, sve do Ježevice, koja se 
nalazi 40 km severno od Zapadne Morave (Thállóczy, 1903: 30-32). Ako 
pregledamo novije istorijske karte mađarske istoriografske provinijencije, možemo 
zaključiti da se granice u većem delu poklapaju i da ova prva istorijska karta 
banovine predstavlja prvobitnu teritoriju ove banovine, odnosno stanje u XIII veku 
(Gaál, Katus, Sarkady, Szabolcs & Vladár, 2001: 110-111). Međutim, postoje i 
druge teorije u staroj mađarskoj istoriografiji u vezi sa granicama banovine. U 
XIX veku vodi se spor između mađarskih istoričara u vezi sa zapadnom i istočnom 
granicom. Imre Korbuli granice stavlja između Drine i Kolubare, a Lehocki ih 
stavlja između Kolubare i Morave. Smatra još da je u blizini grad Šabac i da 
banovina obuhvata i teritoriju Beograda (Pesty, 1875: 362-381). Friđes Pešti i Antal 
Por imaju mišljenje da su granice išle od Drine do reke Morave, odnosno do 
nekadašnje Braničevske banovine (Pór, 1889: 548; Wertner, 1909: 472-494). Ako 
sad uzimamo u obzir da je Dragutin bio „gospodar Mačve i Bosne“ i da se njegova 
teritorija prostirala od Đerdapa do severoistočne Bosne, onda bismo mogli reći da 
je sa Mačvanskom banovinom ujedinio Braničevsku, Kučevsku i Solsku banovinu 
(Ћирковић, 2008: 11). Motivaciju za ovo ujedinjenje ne znamo, ali vrlo je 
verovatno da je to odobrio i ugarski kralj Andrija III, pošto se Dragutin borio 
protiv Tatara i Bugara, koji su napadali njegove teritorije i bio je veran kralju 
Andriju (Ћирковић, 2008: 11).

Nakon izumiranja Arpadovića (1301), Dragutin je sačuvao svoje teritorije na 
jugu. Dragutin je, poput drugih „oligarha“, dolazio u sukob sa susedima. Ostali 
su tragovi tužbi zbog napada 1310. i 1312, kada se tvrdilo da je „plemeniti muž 
Stefan, koji se u onim krajevima naziva kralj Srbije, uzeo neka dobra i prava“ 
Kaločke nadbiskupije. U opisu zemalja jugoistočne Evrope anonimnog monaha 
iz 1308, Dragutinu se pripisuje i teritorija Markije, što bi značilo da je imao i 
predele severno od Save. Kada se 1310. Karlo Robert (1310-1342) učvrstio na 
ugarskom prestolu, došlo je do pomirenja i priznanja Dragutinove vlasti na 
nasleđenoj i proširenoj dinastičkoj teritoriji (ovde se misli sigurno na ujedinjenje 
banovine na jugu Ugarske) (Ћирковић 2008: 18). 

Iscrpnom analizom istorijskih podataka i ubikacijom toponima na terenu, Miloš 
Blagojević je došao do zaključka da se zapadna granica srednjovekovne oblasti 
Mačva nalazila se na Drini, između Loznice i Badovinaca, ili malo severnije. 
Istočna granica se nalazila na desnoj obali Kolubare, između Medoševca i 
Konatice. Južnu granicu čini dolina reke Tamnave, potom dolina srednjeg i donjeg 
toka reke Jadar (Божанић, 2008: 38). Severna granica polazila je negde od Drine 
oko Badovinaca, u pravcu Kitoga, pa je išla na Savu poviše Šapca, potom desnom 
obalom Save do Beljina, i onda, manje utvrđenim pravcem, do ušća Kolubare 
(Miklosich, 1858: 196-200; Божанић, 2008: 38). Za lokalizaciju Mačvanske 
banovine je veoma važna i Ravanička povelja kneza Lazara iz 1381. godine. Kako 
iz povelje saznajemo, knez Lazar je poklonio svojoj zadužbini, manastiru Ravanici, 
14 sela u Mačvi. To su sledeća sela: Podgorica, Popovac, Brekovica, Ovoš, Brekova, 
Staglovo, Vlasenica, Zvizd, Drugi Zvizd, Čagalj, Bratišince, Sopince, Grm i Luka 
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(Шкриванић, 1981: 83-99). Za sva ravanička sela u Mačvi data je zajednička 
međa, što upućuje na zaključak da su bila grupisana u jednom njenom kraju. Kao 
međnici pominju se reka Sava, selo Popovac, selo Brekovica, Duboki potok, koji 
postoji i danas pod imenom Duboka reka, zatim selo Vlasenica i selo Prahovo, ali 
i drugi međnici čiji se položaj još nije utvrdio. Ravanička sela u Mačvi bila su 
locirana na desnoj obali reke Save, istočno od današnjeg Šapca. Na osnovu 
ubikacije ovih 14 sela u Mačvi, dolazi se do zaključka da su ona činila severnu 
granicu Mačve i Mačvanske banovine (Божанић, 2008: 38-40). 

Zanimljivo je da se u mađarskim istorijskim atlasima granice Mačvanske 
banovine od XIV do sredine XV veka prostiru od reke Bosne skoro sve do Đerdapa 
(Gaál et al., 2001: 110-111). Međutim, moramo istaći da se mađarski istoričari na 
kraju XIX veka ne pozivaju na izvore u vezi sa granicama Mačvanske banovine. 
Mačvanska banovina je u drugoj polivini XIV veka bila jabuka razdora između 
Ugarske i Srbije. Knez Lazar Hrebeljanović (1371-1389) je 1378. godine osvojio 
teritoriju banovine, a Lajoš I Anžujski (1342-1382) je priznao kneza Lazara kao 
njegovog vazala (Богдановић et al, 1982: 28; Стојковски, 2014: 227-228). U prvoj 
deceniji vladavine Žigmunda Luksemburškog (1386-1437), značajnije borbe su 
bile vođene za Mačvansku banovinu (Богдановић et al, 1982: 28; Стојковски, 
2014: 227-228). Lajoš Taloci i Nenad Lemajić spominju  ugovor u Tati 1426. go-
dine (Лемајић, 2007: 443-448), koji ističe da je Mačvansku banovinu sa tvrđavom 
Mačvom dobio Stefan Lazarević (1402-1427) od ugarskog kralja Žigmunda „...
navedenu Rasciju sa svim pravima i nadležnostima...odnosno i tvrđavu Mačvu, 
po kojoj је banovina dobila ime....“4 (Fejér, 1830: 370-372). Osamdesetih i deve-
tesetih godina XX veka, Engel Pal smatrao je da su granice Mačvanske banovine 
bile između reke Drine, Save i Kolubare (Engel, 1988: 96-97). Posle smrti Stefa-
na Lazarevića, 1427. godine, novi despot Đurađ Branković (1427-1456) morao je 
da vrati Mačvansku banоvinu sa Beogradom i Golupcem ugarskom kralju 
Žigmundu. Beograd je bio vraćen, međutim, Golubac je predat Turcima, a 
Mačvansku banovinu je zadržao za sebe despot Branković (Спремић, 1994: 95-
98). Ovu činjenicu možemo videti u despotovoj povelji, koja je nastala 1428-1429. 
godine. Njome je novi srpski vladar potvrdio posede čelniku Radiču, koje je ovaj 
držao pod despotom Stefanom. Navedena sela rasuta su po mnogim krajevima 
Srbije, ali ih je najviše u Mačvi (Спремић, 1994: 95-98). Mačvanska banovina je 
sve do 1459. godine ostala u sklopu Srpske despotovine, kad su Turci konačno 
osvojili despotovinu (Спремић, 1994: 95-98).  Moramo istaći da, od srpskih 
istoričara, Momčilo Spremić smatra da su se zapadne granice Mačvanske bano-
vine prostirale zapadnije od reke Drine i da su obuhvatale istočne delove Usorske 
banovine (Спремић, 1994: 92-94). Ako to uporedimo sa Talocijevom kartom, 
možemo konstatovati da se slažu u smislu položaja granice banovine  (Thállóczy, 
1903: 30-32; Спремић, 1994: 92-94). Međutim, Mihailo Dinić u svojoj knjizi 
Srpske zemlje u srednjem veku drugačije tumači granice banovine. U širem smis-

4 „...iam dictum Regnum Rasciae omniaque et singula iura et iurisdictiones eiusdem demtis... item castro 
Macho vocato et suis pertinentiis, unde Banatus Machoviensis denominatur...“ (Fejér, 1830: 370-372)
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lu, kaže da se banovina prostirala  između Drine i reke Beljine u blizini Debrca, 
i u okviru banovine je računat i distrikt Bitva, a u užem smislu, Mačva je bila 
distrikt u okviru same banovine, koji se nalazilo između reka Jerez i Beljina. Ove 
granice su prikazane i na istorijskoj mapi (Динић, 1978: 44-46). 

Takođe je zanimljivo da do dan-danas ne znamo tačnu lokalizaciju tvrđave 
Mačva.  Mađarska istoriografija s kraja XIX i početka XX veka ne bavi se mno-
go lokalizacijom same tvrdave. Na Talocijevoj istorijskoj karti, tvrđava Mačva 
(Macho castrum) nalazila se u blizini Valjeva (Thállóczy, 1903: 39). Na novim 
mađarskim istorijskim kartama je, takođe, locirana u okolini Valjeva, na reci 
Obnica (Gaál et al, 2001: 110-111). To je veoma interesantno jer je Pal Engel grad 
Mačvu stavio na reku Savu, na potez između Šapca i Drine. On se poziva na dve 
povelje Karla Roberta koje su nastale 1323. i 1326. godine (Engel, 1988: 115). U 
ovim poveljama, kralj spominje pohode 1317. i 1319. godine protiv srpskog kralja 
Milutina (1282-1321) (Ћирковић, 1981: 42-43). Povelja iz 1323. godine spominje 
prelazak ugarske vojske preko Save i pokušaj srpske vojske da to spreči. Međutim, 
što je najvažnije, daje informaciju o tome da je, nakon prelaska ugarske vojske 
preko Save, Mačvanska tvrđava bila osvojena od strane vojske Karla Roberta – 
„tokom opsade Mačvanske tvrđave hitno vrbovana vojska krenula je i teško 
prešla zaleđenu reku Savu, i još na vreme proterala je vojsku neprijatelja...naš 
bezbedan prelazak je pripremao Mikloš Gutkeled...je zauzeo tvrđavu Mačvu“ 5 
(Nagy, 1881: 69-71). Međutim, interesantno je da u Engelovom članku postoji 
karta na kojoj tvrđava Mačva ipak nije locirana na reci Savi, nego u blizini da-
našnjeg Valjeva (Engel, 1988: 115). Jedan od najpoznatijih srpskih istoričara XX 
veka Sima Ćirković smatra da su tvrđava Mačva i naselje istog imena bili na 
obali Save, na mestu prelaza sa obalom i pristaništem (Ћирковић 2008: 18). Sima 
Ćirković se poziva na iste povelje Karla Roberta iz 1323. i 1326. godine. Ime 
zemlje Mačve u prostranom obimu, iz vremena kada je stavljana uz bok Bosni, 
ostalo je sačuvano na širokom prostoru. Sa razlogom je Mačva iz Ravaničke po-
velje tumačena kao „uža Mačva“, jer su naporedo sa selima u Mačvi u istom aktu 
nabrajana i sela u Bitvi, koja je neosporno bila deo Mačve u širem smislu 
(Ћирковић 2008: 18). To se vidi iz povelje čelnika Radiča iz 1428-1429. godine 
Bitva je upisana kao distrikt, dok je Mačva upisana kao grad po kome je banovi-
na dobila ime. Kako se Belin daje locirati i pomoću toponima i ostataka na terenu, 
i po opisu Martina Segona, na putu od Šapca prema Valjevu, ostaje za Mačvu u 
užem smislu potez od Šapca prema Drini (Спремић, 1994: 95-98; Ћирковић 
2008: 18). U prilog tome govore i podaci o ranoj turskoj administraciji, koja je 
zapadno od Šabačke nahije imala nahije Gornju i Donju Mačvu. Međutim, nema 
pisanih izvora koji bi precizno locirali grad i trg Mačvu. Po Simi Ćirkoviću, 
naspram Dimitrovice (Sremske Mitrovice), s druge strene Save, bila je villa sanc-
ti Irinei, što znači da tu nema mesta za tvrđavu i trg Mačvu (Ћирковић 2008: 18). 

5 „cum ad expugnanda castra de Machou et subiiciendum ipsum regnum... exercitum...movissemus, et 
difficilis transitus fluvii Zave per algorem hiemalis temporis, opposito... processum nostrum retardaret 
Gútkeled Miklós transitum securum preparavit,  ubi… castrum Machou occupavit“ (Nagy, 188: 69-71)
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Međutim, interesatno je da Mihailo Dinić, od srpskih istoričara, koji se bavio 
ovom temom, na svojoj istorijskoj karti uopšte nije locirao Mačvansku tvrđavu. 
Dinić smatra da je uža mačvanska oblast (districtus de Macho) dobila ime po 
istoimenom gradu (castrum Macho). On u svom članku kaže da je nemoguće 
danas locirati samu tvrđavu (Динић, 1978: 44-46). Mоmčilo Spremić, takođe 
jedan od znamenitih srpskih istoričara, ne bavi se ubikacijom tvrđave Mačva, već 
samo teritorijalnim pitanjima Mačvanske banovine (Спремић, 1994: 91-105).  

Nakon Dragutinove smrti, 1316. godine, srpski kralj Milutin (1285-1321) tokom 
1316. ili u 1317-1318. zatvorio je svoga sinovca Vladislava i zaposeo njegovu teritori-
ju, uključujući i grad Mačvu. Kralj Karlo Robert vodio je pohod protiv Milutina 1319. 
godine, kada je prešao Savu i zauzeo tvrđavu Mačvu. Ugarski kralj je vodio još jedan 
pohod, 1323. godine, protiv Milutinovog sina Stefana Dečanskog (1321-1331) (Динић, 
1978: 70; Ћирковић, 1981: 42-43; Engel, 1988: 122; Ћирковић 2008: 18). 

Posle borbi za vreme vladavine kralja Milutina, kao da tvrđava Mačva gubi 
raniji značaj. Mačvanska tvrđava se ponovo javlja tek posle 1385. Mavro Orbin u 
svom spisu iz 1601. navodi da je posle smrti ugarskog kralja Ludovika (1382) knez 
Lazar zauzeo Beograd i Mačvu (Стојсковски, Ћирковић, 2008: 18). Ivaniš Hor-
vat, ugarski velikaš, iskoristio je pogibiju kneza Lazara na Kosovu i zauzeo Mačvu 
i Belin. Još za života kneza Lazara, Nikola Gorjanski Mlađi, odani pristalica 
kralja Žigmunda, nasledio je posed srpskog velikaša Detoša, koji je za vreme cara 
Dušana (1331-1355) vladao ovom prostorom (Стојсковски, Ћирковић, 1981: 42-
45). Ovaj posed je bio u neposrednom susedstvu Mačvanske banovine i obuhvatao 
je niz župa (Kolubara, Ljig, Toplica, Ub, Tamnava, Gornja i Donja Obna, Rabas, 
Nepriča, Pepeljevac). U srpskoj literaturi se ustalilo uverenje da su te župe pred-
stavljale deo Mačvanske banovine (Ћирковић, 2008: 18). Nikola Gorjanski Mlađi 
je bio veoma važna ličnost jer je više puta vodio pregovore između kralja Žigmun-
da i despota Stefana Lazarevića. Ovi pregovori su bili vođeni između 1404. i 1408. 
godine. Nikola Gorjanski Mlađi je igrao isto veliku ulogu kad je 1408. Stefan 
Lazarević bio primljen u viteški red Zmaja (Калић, 2005: 99-101).   

Mačva je, sudeći po veoma oskudnoj dokumentaciji, nastavila da se razvija kao 
trgovačko naselje (Ћирковић, 2008: 18). U vreme kralja Dragutina, u Mačvi su 
trgovali Dubrovčani. U vreme kralja Milutina, u Mačvi je ubirana carina za srpskog 
vladara. Uspon Mačve kao naselja počivao je na trgovini, a to svedoči i imenovan-
je dubrovačkog konzula za Mačvu i okolinu 1313. godine. Mesto je u vreme tek 
započetih meteža, 1386, ostalo bez sveštenika, pa je dubrovački sveštenik, aktivan 
u Novom Brdu, ugovorio s drugim sveštenikom iz Drivasta da ode „u srpske kra-
jeve, u mesto zvano Mačva“ i da tamo sledeće tri godine obavlja službu božju uz 
platu od 20 dukata godišnje i naknadu troškova za prehranu6 (Thállóczy, Jireček i 
Sufflay, 1913: 90). Trgovci iz Mačve se pojavljuju 1445. u dokumentu kao kupci 
tkanina od dvojice Dubrovčana (Динић-Кнежевић, 1986: 14-15; Ћирковић, 2008: 

6 „...ad partes Sclauonie ad locum dictum Macoua et ibi bene et diligenter officiari et celebrare divina officia 
usque ad annos tres proxime venturos incoandos die crastina et ire debet cras...“ (Thállóczy, Jireček i 
Sufflay, 1913: 90).
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18). Time se završava niz dokumenata o trgu Mačvi. Nažalost, ne daju se nikakve 
informacije u vezi sa granicom ove oblasti, a ni informacije u vezi sa samim loka-
litetom. Međutim, trgovačko naselje je moralo da leži na nekom od važnih puteva, 
u ovom slučaju na mestu gde je put presecala Sava. Trasa rimskog puta, paralelnog 
sa Drinom, bila je korišćena u srednjem veku i povezivala je rudarska mesta s obe 
strane Drine sa Mitrovicom, gde je dugo bilo boravište dubrovačkih trgovaca. Put 
koji povezuje Sirmijum sa putem, duž Drine, ubeležen je i na skicama iz XVIII 
veka. Reka se prelazila kod Starog Noćaja, koji je bio na obali Save, i tako je 
ucrtavano u starim kartama (Ћирковић, 2008: 18). 

U literaturi je bilo više predloga gde bi trebalo tražiti mesto tvrđave Mačve i 
istoimenog trga od Debrca na istoku do Rače na zapadu i na jugu oko Valjeva. Na 
osnovu isključivo pisanih izvora ne može se arbitrirati među iznetim predlozima. 
Mađarska istoriografija mačvansku tvrđavu lokalizuje u blizini Valjeva, a Sima 
Ćirković sa Engelom Palom na Savi, mada, kako smo videli u Engelovom članku, 
ima kontradiktornost kada upoređujemo članak sa istorijskom kartom, koja je data 
u okviru rasprave. Međutim, pozivajući se na spomenute povelje Karla Roberta 
iz 1323. i 1326. godine, pridružujemo se zaključcima Engela Pala i Sime Ćirkovića 
da tvrđavu treba tražiti na reci Savi. Što se tiče granice banovine, analizirajući 
mađarsku i srpsku istoriografiju, smatramo da su se njene granice menjale tokom 
vekova. Mađarski istoričari krajem XIX veka i početkom XX veka, nažalost, ne 
pozivaju se na izvore kad lociraju granice banovine ili Mačvansku tvrđavu. Srpski 
istoričari smatraju da su prvobitne granice bile na rekama Drini, Savi, Dunavu i 
Kolubari u XIII i XIV veku. Od XIV veka, Mačvanska banovina je bila ujedinjena 
sa Braničevskom i Kučevskom banovinom, koje su postojale do 1459, kada su pale 
pod osmansku vlast. 

Slika 1. Talocijeva istorijska karta o Mačvanskoj banovini
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Slika 2. Mačvanska banovina u prvoj polovini XIV veka

Slika 3. Ugarske banovine za vreme vladavine Bele IV
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Slika 4. Srbija od početka XIII do početka XIV veka
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INFLUENCING INDEPENDENCE: THE ROLE OF THE IRISH-
AMERICAN COMMUNITY IN LATE-19TH-CENTURY IRISH 

HISTORY2

By the end of the 19th century, the Irish-American community in the U.S. became a 
powerful nationalist community to be reckoned with. They provided moral and financial 
support for Ireland, which enabled and shaped crucial events in Irish history, including the 
Home Rule movement, the Easter Rising, and eventually, the foundation of the Irish Free 
State. This paper discusses both the direct and indirect influences of Irish-American 
individuals (John Devoy) and organizations (Clan na Gael) on Irish history. These influences 
will be traced through the author’s research into John Devoy’s correspondence with prominent 
Irish politicians, as well as through Clan na Gael’s political lobbying activities, leading up to 
the recognition of Ireland as an independent state at the Paris Peace Treaty of 1919. It will be 
shown how, in critical moments, the Irish nationalist community looked to Clan na Gael, and 
specifically Devoy, for donations as well as moral guidance.

Key words: Irish history, Irish-American community, John Devoy, Clan na Gael, political 
influence

INTRODUCTION

This paper will discuss the role of the Irish-American community in the 
struggle for Irish independence, more specifically, their political lobbying efforts 
within the United States’ political arena. One of the leading figures of the Irish-
American community of the late-19th and early-20th-century, John Devoy, 
contributed considerably to this achievement, which can be traced through his 
cultural, organizational work and his vast correspondence. Irish-American 
nationalist organizations such as Clan na Gael and the Friends of the Irish Freedom 
were crucial in terms of support for the recognition of the Irish Republic after the 
end of the First World War.

5 livia.szedmina@gmail.com
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JOHN DEVOY AND THE IRISH-AMERICAN COMMUNITY

The Irish-American community was becoming more and more powerful within 
„immigrant America.“ This also meant that Irish-Americans exerted an increasing 
influence on crucial events in the 19th and 20th-century Irish history, as highlighted 
by the following list of events. The 1867 Fenian Rising took place with direct 
financial and military aid from the Irish-American nationalist community; vast 
sums of money were collected for the Land Reform movement in the early 1880s 
headed by Charles Stewart Parnell, the dynamite campaign was organized from 
within the U.S, and considerable moral support was also provided for the drive 
for self-determination and Home Rule in Ireland. Following the beginning of 
World War I, Irish history took a bold step with the 1916 Easter Rising, which was 
greatly supported by Irish-American nationalists. The list does not stop, but 
continues in the post-war period, as portrayed by the delegation of Irish-American 
nationalist representatives who traveled to the Paris Peace Conference to lobby 
for the recognition of Ireland independence.

 The term „Irish-American support“ needs to be elaborated on and this cannot 
be done without mentioning John Devoy, Irish nationalist and Fenian. Devoy was 
born on September 3, 1842, in Kill, co. Kildare, Ireland, and often called „the 
greatest Fenian of all.“ He had an active nationalist career lasting more than six 
decades, he stayed true to his principles, yet also recognized the need for flexibility 
when toggling between „fighting“ and „negotiating“ to achieve Irish independence. 
He knew a large number of key figures in Irish history personally, he helped break 
out James Stephens (1825-1901) from a British prison; corresponded with John 
O’Mahony (1816-1877), founder of the IRB, supported the Land Leaguers Charles 
Stewart Parnell (1846-1891) and Michael Davitt  (Mícheál Mac Dáibhéid; 1846-
1906), worked with the leader of post-treaty Ireland, Éamon de Valera (1882-1975), 
and was given a state welcome by President William T. Cosgrave  (Liam Tomás 
Mac Cosgair; 1880-1965), when Devoy traveled to Ireland in his eighties. His 
character was also seen as a form of moral compass, his advice sought and valued, 
his organizational skills widely appreciated.

Still, despite all his nationalist work throughout his life, Devoy remained a 
controversial character. He described himself as a rebel, even including the term 
in his memoir’s title (Recollections of an Irish Rebel) yet he only handled a weapon 
during this active years with the Irish Republican Brotherhood (IRB) in his early 
20s. He did most of his revolutionary work by working as a journalist and editor. 
He had a huge part in organizing the Easter Rising but he was also thousands of 
miles away from Ireland. The people he cooperated with came from a wide 
political and nationalist field: he planned the rescue of convicted Fenians from an 
Australian prison, led secret negotiations with Russian and, more significantly, 
German diplomats with the aim to enlist their help in the struggle against the 
English rule in Ireland, yet Devoy also cooperated openly with members of the 
Westminster parliament, as was the case of Parnell. 
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Devoy was first introduced to Fenianism when he was quite young. He soon 
took the oath and jumped head-first into the world of fighting for Irish 
independence. Although he did, early on, take part in physical activities, including 
the aforementioned freeing of James Stephens, he mostly made use of his 
organizational skills. He did not directly participate in the planned Fenian Rising 
of 1867, because he was arrested on February 22, 1866; then tried and imprisoned 
for treason. His release came 5 years into his sentence, on condition that he travel 
to the United States and live outside Ireland for the rest of his life. He sailed for 
New York along with a fellow Fenian, Jeremiah O’Donovan Rossa, and three other 
nationalists aboard the Cuba, earning them the tag „Cuba Five.“

The Irish-American community that Devoy and the newly-arrived Fenians 
were welcomed into, was anything but well-organized. Actually, it was suggested 
to Devoy that he leave his nationalist endeavors behind altogether and move into 
business instead. Ironically, the person who suggested such a change to Devoy 
was no one other than his friend and former Fenian John Boyle O’Reilly (1844-
1890), one of the escapees from the Fenian prison establishment that Devoy would 
be contacted from in Western Australia. However, Devoy opted to stay his course 
and threw himself into nationalist work within the most prominent Fenian 
organization, Clan na Gael. The Clan required its members to take an oath. It was 
mainly based in New York and took its name from the Gaelic version of „Family 
of the Irish.“ The Clan’s founder was Jerome Collins (1841-1881) who worked as 
the meteorological and science editor of the New York Herald and also helped 
Devoy take his first job as a journalist with the same newspaper.

A single organizational feat catapulted John Devoy into the line of great 
nationalist organizers and ensured him the fame and recognition he required in 
order to continue with his successful organizational activities: this was the Catalpa 
rescue mission. The initial contact was made by the Fenian James Wilson (1836-
1921) with his letter smuggled out from the Fremantle prison colony in Western 
Australia. Wilson wrote in the name of a group of six Irish Fenian convicts, calling 
upon Devoy to organize some form of escape as they could not last in prison much 
longer. Organizing a prison break on the other end of the world from his New 
York office posed a considerable challenge for Devoy, yet he was determined to 
succeed. It was Devoy’s chance to show his skills to the Clan na Gael executives, 
and also a chance to do right by Wilson, as it was Devoy who had originally sworn 
him in as a member of the Irish Republican Brotherhood. The rescue plan was 
complex and required full support from the Clan: Devoy suggested that a ship be 
bought and that it sail for Australia under the pretense of whaling. This plan was 
accepted, the Catalpa vessel purchased, a crew organized, and only one member, 
Captain George Anthony (1843-1918), was aware of the true mission of the journey. 
On Easter Monday, 1876 Catalpa successfully rescued the six Fenian prisoners 
and set course for the United States. The New York Times published a detailed 
article about this incredible rescue mission on August 20, 1876, with the title „The 
Escaped Fenians.; The Story Told by the Captain of the Catalpa a Vessel Engaged 
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for Whaling Purposes.“ It helped not only raise the morale of the Irish-American 
community, but it cemented John Devoy’s reputation as an excellent organizer 
within the Clan na Gael organization.

 This organizing achievement ensured Devoy’s rise within the ranks of the 
Clan, moreover, he became a member of the Revolutionary Directory, strengthening 
the ties between Clan na Gael and the Ireland-based Irish Republican Brotherhood. 
Clan na Gael thus became the primary voice of the Irish-American community. 
It was equally important to Devoy that he gained more control over the international 
revolutionary organizational activities. Devoy was a flexible nationalist, aptly 
maneuvering between the strictly-speaking physical force methods and the 
parliamentary, negotiation-based methods used in the struggle for Irish 
independence. This skill could probably best be traced in his cooperation with 
Charles Stewart Parnell and Michael Davitt, the New Departure, which merged 
land reform and nationalist aims. 

Irish independence could by no means be seen as „internal affairs.“ With 
sizable Irish immigrant communities spread across three continents, the struggle 
for an independent Ireland also became an international affair. This was in sync 
with Clan na Gael’s increasing volume of international cooperation: they conducted 
secret negotiations with a Russian minister and representatives of the German 
consulate in New York. Their cooperation with Germany resulted in the 
transportation of a weapons shipment from Germany to the coast of Ireland, 
planned to arrive in time for the Easter Rising, though this eventually did not pan 
out. Certainly the Irish-American community contributed significantly to the birth 
of an independent Ireland, much in the form of political support and lobbying.

MORAL LEADERSHIP

In the most crucial moments of Irish history the Irish-American community 
was considered not only as a source of financial support, but also as a moral 
compass. Indeed, it was the person of John Devoy whom various nationalist figures 
turned to for advice, moral support, and guidance. Such moral support was 
especially needed in the aftermath of the Easter Rising. An especially great loss 
to the nascent state were the executed leaders, practically leaving the IRB without 
people in leadership. Irish politician and educationalist Mary MacSwiney (1872-
1942), writing from Cork to her brother Peter MacSwiney in New York, stated the 
obvious in very clear terms: „Our present position is this: There is not a leader 
left. The men are there and the women too, full of spirit, but all the real brains of 
the organization are dead or locked up. Anyone who could voice the demand of 
the country at the Peace Conference is not here to do it.“(O’Brien & Desmond, 
eds. 1948, p. 493. Letter from Mary MacSwiney to Peter MacSwiney, undated 
[June 1916]) In this sense, again, the task fell to the Irish-Americans to provide 
the necessary political assistance for Ireland. 
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John Devoy was revered by numerous Fenians and Irish nationalists as a figure 
of eminent authority, the person whom many, no doubt, thought could be 
instrumental in leading Ireland out of its ties with England. In one of the most 
informative accounts of the Easter Rising in Devoy’s Post Bag, the above-cited 
Mary MacSwiney asked her brother Peter in New York, to relay the following 
message to John Devoy: „Tell John Devoy and the Clan na Gael that our hearts 
are full of courage, but we count on them to help us.“ However, she also highlighted 
that it was America and the Irish-American community that they were looking to 
for help. Further Mary MacSwiney stated: „At any rate, ‘The end is not yet.’ We 
shall come to our own, but let our fellow-countrymen over there remember: Our 
leaders are gone, the brains of the organization are mostly locked up, and they 
must supply our wants.“ (O’Brien & Desmond, eds. 1948, p. 493. Letter from Mary 
MacSwiney to Peter MacSwiney, undated [June 1916])

Devoy was undoubtedly one of the figureheads of the Irish-American nationalist 
community. He worked closely with a large number of people, and maintained 
regular correspondence with an even larger number of fellow nationalists and 
republicans, which can be seen from the scope of his correspondence. However, 
his closest ally was Judge Daniel Cohalan (1865-1946), with whom he started 
collaborating at the turn of the century to reunite the then-split Clan na Gael. 
Devoy and Cohalan together they managed to organize the First Irish Race 
Convention on March 4-5, 1916, as a show of support for the upcoming Easter 
Rising.

In the post-Easter-Rising period, Devoy worked tirelessly with his close Clan 
colleague Judge Cohalan to achieve more recognition for Ireland’s cause by 
lobbying several power-groups in the U.S. politics. This was especially true for 
the „lace-curtain“ middle-class, the respectable element of the Irish-American 
community, who were not overtly committed to radical causes, but their support 
could help win over the mainstream U.S. public opinion to the Irish cause. Also, 
it would help ensure the necessary funds from middle-class Irish-Americans for 
the further struggle for Irish independence. To fulfill these goals, Devoy and 
Cohalan helped establish the Friends of Irish Freedom in 1916.

Historian Terry Golway pointed out how well Devoy understood the need for 
having mainstream Irish-American politicians, writers and members of the clergy 
supporting such a non-revolutionary organization. Golway tellingly described 
Devoy as the „de facto spokesman and chief propagandist of the Irish revolution 
in America“ (Golway, 1998: 231). Devoy intended the organization to be controlled 
by Clan na Gael members. The Friends of Irish Freedom (FOIF) was brought into 
existence in March 1916, just weeks before the 1916 Rising, at the Irish Race 
Convention held in New York. „In their [the Friends of Irish Freedom’s] first 
constitution, they pledged themselves ‘to encourage and assist any movement that 
will tend to bring about the national independence of Ireland.’“(Doorley, 2008). 
The event presented an impressive array of public and political figures, including 
Congressman William Bourke Cockran, the organizers John Devoy and Judge 



616 Livia Szedmina

Cohalan, as well as the composer Victor Herbert. Devoy himself also gave a speech 
stressing the importance of Irish unity. Golway described the occasion as the most 
important gathering of the Irish in America in size, scope, and influence, since 
the Land League days. Moreover, this assembly surpassed those meetings in terms 
of political and commercial accomplishment (Golway, 1998: 220). The convention 
was followed by a wide-ranging appeal for donations to be used to aid the families 
of Irishmen killed during the Rising. 

The key issues for Devoy were eliciting money from Irish-America in order to 
fund the revolution and winning public opinion of Irish-America to the Irish 
revolutionary cause. As a result, he fought resolutely in the U.S. press to promote 
the Irish freedom agenda. Devoy was never one to shy away from direct accusation 
if he believed he was right, or if it served the Irish cause. He often used the columns 
of his own newspaper as a platform to express his opinion. In the editorial of one 
of The Gaelic American issues entitled „Wilson’s Base Act of Treachery“ Devoy 
accused President Wilson of providing information to the British regarding the 
planned insurrection. Not surprisingly, The New York Herald and other newspapers 
reported this with similarly grand headlines (e.g. „Irish Newspaper of This City 
Attacks President“) (Golway, 1998: 233). Nevertheless, he knew when to come 
out with brash headlines in support of the rebels in Dublin, and at the same time, 
he knew when to stand up, together with numerous other hyphenated Americans, 
and sing the Star-Spangled Banner. Devoy did this at a rally held on April 30, 
1916, still deeply shaken by the defeat of the Rising. The Fenian continued to 
inform the readers on the executions of the 1916 Easter Rising leaders, as well as 
the excessive violence of the British executioners, which shocked the public in 
both America and Ireland.

Devoy’s work in that period greatly revolved around ensuring public support 
for the Easter Rising martyrs (even using symbolic props such as the „resurrected“ 
Clan-funded submarine Fenian Ram). Devoy’s newspaper, The Gaelic American 
was instrumental in influencing the Irish-American public opinion. Devoy and 
Judge Cohalan also tried to gather political support for Sir Roger Casement , while 
the Clan stepped up to finance the legal representation of Casement , who was 
tried – and eventually executed – because of his involvement in the Easter Rising. 
Due to his knighthood, Casement ’s execution took place in London. 

RECOGNIZING DEVOY’S WORK

John Devoy is yet to be publically recognized of his work, which he fully 
deserves, based on his relentless nationalist efforts. While in Dublin one can find 
streets named after revolutionaries, public statues of Fenian figures (such as, for 
example, Jeremiah O’Donovan Rossa), there is currently no monument, memorial, 
or even a plaque commemorating Devoy.3 Nor is there, for that matter, a memorial 

1 Local historian Seamus Curran told the author that there are for a Devoy statue to be put up for the 1916 
centennial in 2016.
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that acknowledges the role the Irish-American community played in the struggle 
for Irish independence. Their role, however, as it has been argued in this paper, 
was immense.

John Devoy was always a controversial figure. He was not universally liked, 
and he did not immediately take to people either. He was known to keep a grudge 
for a long time, as he did with Jeremiah O’Donovan Rossa, reconciling with him 
only near his death; or Michael Davitt, with whom he rather quickly discontinued 
his cooperation on the New Departure and never contacted him again. Still, Devoy 
was widely respected for his revolutionary and organizational work, and he was 
remembered by several subsequent generations of revolutionaries. This was 
highlighted, for example, by the reference to Devoy made by Pádraig Pearse in 
graveside oration in 1915 at Rossa’s funeral. Devoy’s image as a hardened Fenian 
was mirrored against the caring relative, who, while not having a family of his 
own, harbored deep feelings towards his brothers’ families.

CONCLUSION

This paper was written with the aim of presenting the significance of John 
Devoy, both his organizational work and his leading personality; as well as the 
role of the entire Irish-American community in the struggle for Irish independence. 
The Irish-American community was becoming increasingly powerful in economic, 
financial, as well as political terms. While Irish-American nationalists were slowly 
becoming a part of the American nation, they would not forget their hyphen, which 
connected them to their old home country. Nor would the American administrations 
let them forget their hyphen, as the growing resentment towards Irish-American 
and Irish-German activities showed during the years of the First World War. 
Irish-American nationalist organizations such as Clan na Gael and the Friends of 
Irish Independence had a huge impact on the attitude towards Ireland within the 
U.S. political arena, especially during the time of the Woodrow Wilson 
administration. Prominent Irish-American figures, including Devoy, used their 
political powers and organizational skills to lobby with the government in order 
to ensure the official support of the U.S. for Ireland independence. John Devoy 
had a considerable part in the operations of Clan na Gael. He and Judge Daniel 
Cohalan organized the First Irish Race Convention, where another significant 
organization, the Friends of Irish Freedom was called into existence. Devoy’s work 
was recognized by his peers, underlined by the fact that all his newspaper 
publication are collected and stored in libraries, but the true scope of his 
organizational work can best be traced through the enormous volume of his 
correspondence. 
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Милан Громовић1

(Филозофски факултет, Нови Сад)  

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ О СВЕТОМ САВИ: ПОГЛЕД НА 
ИСТОРИЈУ. „ДАНАС“;

ЕСЕЈИСТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА2

The paper gives an analysis of Crnjanski’s apprehension: of spiritual and secular deed of 
St. Sava, Serbian statehood, nation and national culture, depicted in the book Saint Sava and 
in the nonfiction  texts: Our millennial culture, Burning St. Sava’s relics and „Saint Sava“ 
by the university professor and Academy member Stanoje Stanojevic. Given in the form of 
essays, attitudes have universal meaning, at all times and for every nation, which is why the 
emphasis in the paper is given on the authors’ method of surfacing  historical problems and 
their perspective in the context of the history „today“. The paper underlines the importance 
of reading the Crnjanski’s nationally flavoured essays and nonfiction liberated from limiting 
factor in perception i.e. the burden of the time of origin. The paper includes the critical 
portrayal of the author’s essayistic narration about cultural-historical and geo-political 
alterations in the entire Serbian culture.

Key words: Saint Sava, Milos Crnjanski, history „today“, „svetosavlje“, spiritual 
renaissance.   

Јер ако ичег има у историји нашег народа што је неоспорно, то је 
значај немањићке епохе, баш као културне епохе и улога светосавске 
цркве, њена улога морална. (...) Место да се, пуно и дубоко, обнавља 
и чува та снага и то сећање, напуштамо полако њену традицију на 
свим пољима и њен наук у свим правцима. (Црњански, 2012: 303)

У есејистичком и новинарском стваралаштву Милоша Црњанског, 1934. 
година има велики значај, нарочито када је у питању осветљавање лика и 
дела првог српског архиепископа. Те године, у часопису Време, где је Црњан-
ски био стални сарадник – новинар од 1925, публикован је текст „Свети 

2 milan.grom@gmail.com
3 Овај есеј је рађен у оквиру докторских студија Језика и књижевности на Филозофском факултету 

у Новом Саду, на предмету Дело Милоша Црњанског у компаративном контексту, под менторством 
проф. др Горане Раичевић.
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Сава“, који је наговестио истоимени есеј у форми књиге (или збирку темат-
ски сродних есеја), у издању Задруге професорског друштва.3 У истој годи-
ни покренут је часопис Идеје, у којем је Милош Црњански био „spiritus rector 
уређивачке политике“ (Аврамовић, 1989: 35). Идеје су објављиване две го-
дине, а за то време настала су три Црњанскова текста о првом српском ар-
хиепископу: „Наша хиљадугодишња култура“4, поводом приближавања 
прославе седамстоте годишњице од Савине смрти; „Спаљивање моштију 
Светог Саве“5 и „Свети Сава од професора универзитета и члана Академије 
г. Станоја Станојевића“.6 У прва два текста, аутор излаже властито виђење 
светосавља7 и „У њима развија тезу да је окосница српске културе духовни 
и световни рад Светог Саве“ (Аврамовић, 1989: 39). Трећи текст представља 
Црњансков критички осврт на књигу Станоја Станојевића Свети Сава, у 
којем аутор похвално говори о „стандард делу“ и књизи која осветљава 
„Место уобичајене фразеологије цео однос Саве и Византије, читава једна 
синтеза византијског утицаја на нас у Средњем веку, постали су у овој књи-
зи не само јасни него и природни“ (Црњански, 2012: 303-304). 

Књига Свети Сава Милоша Црњанског прештампавана је у целости 
неколико пута од 1988. године до данас: Библиотека Глас цркве, Шабац, 
1988; Тинко, Београд, 1993; Сабрана дела, Штампар Макарије, 2008; Задуж-
бина М. Црњанског, 2011. Последњи избор Црњанскових текстова, Белешке 
о Светом Сави, објавила је Библиотека новинске куће „Блиц“, у рекордних 
165.000 примерака. Ова књига доступна је најширим читалачким масама и 
далеко је од цензуре, коју је имала у времену владавине комунистичког 
режима у Југославији. 

Пишчева схватања државности, нације и националне културе, која су 
изложена у књизи Свети Сава, досежу ниво универзалног значења – у свим 
временима и за сваки народ. Данас је важно читање Црњанскове национал-
но обојене есејистике и публицистике без превеликог оптерећења временом 
у којој је настајала, јер то може бити ограничавајући фактор у рецепцији. 

1 Биобиблиографски подаци преузети су из књиге: Црњански, М., (2007). Изабрана дела. Ваљево: 
Parnas book., стр: 1277-1285.

2 Идеје, Београд, бр. 7, 13.12.1934.
3 Идеје, Београд, бр. 26, 18.5.1935.
4 Идеје, Београд, 24.1.1935.
5 О првим поменима светосавља између два светска рата писао је Бошко Обрадовић: „Из редова 

црквене интелектуалне елите изнедрила се идеја светосавља: обнове „светосавствености“, 
„повратка Сави светитељу“ (Владимир Вујић). Група богослова окупљена око студентског часописа 
„Светосавље“ покренула је читаву једну духовну мисију на основама светосавља. [...] Поводом 
књиге архимандрита Јустина Светосавље као философија живота, која представља круну ове 
међуратне мисли, владика Николај се, у изгнанству у Америци, 1953. године, осврнуо на генезу 
овог феномена: „Овај термин „Светосавље“ потекао је у наше време од млађих професора и 
студената београдског Богословског факултета, и већ је ушао у општу употребу код Срба. Но у 
овој Јустиновој књизи Светосавље се први пут представља у системи као једна потпуна и 
заокругљена философија живота.“ И сви главни представници „новог национализма“ посветили 
су по неколико својих текстова светосавским темама (Милош Црњански, Светислав Стефановић, 
Владимир Вујић...)“ (Обрадовић, 2005).



621МИЛОШ ЦРЊАНСКИ О СВЕТОМ САВИ: ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ...

Повратак светосављу (српско-византијској традицији), који је био значајан 
за „Покрет новог национализма“ у међуратном периоду, представљао је идеју 
културног и духовног препорода српског народа. Милош Црњански припа-
да такозваној генерацији „млађих људи“, који су загледани у српску науку, 
историју и књижевност својеврсним Другим погледом. Њихов задатак је 
жива и актуелна „историја данас“, која осећа потребу за другом прошлости, 
или за њеном сврсисходном ревизијом. Ову тезу потврђује Црњансков крат-
ки есеј из 1935. године – „Ново издање Мажуранићевог епа ‘Смрт Смаил-аге 
Ченгића’“: „... наша ’наука’ о литератури, последњих деценија сипала (је) 
млађима много праха у очи. Зашто не рећи то? Наши велики класици заслу-
жили су ревизију давно, из пера млађих људи“ (Црњански, 2008: 459). За 
очување српске културне политике у кризним временима, била је потребна 
чврста и стабилна идеја која ће кроз писање о прошлости проговорити о 
актуелним проблемима из садашњости: 

... аутор, враћајући се у прошлост, у непрекидној је полемици са својим 
временом. Незадовољан верзијом те прошлости коју му нуди истори-
ографија, Црњански је поново трагалац, овога пута не за својом личном 
истином, већ за истином која би имала нови значај и смисао за народ 
којем припада. (Раичевић 2010: 54) 

Милош Црњански, док пише о лику и делу Светога Саве и других Не-
мањића, непрестано помера тачку гледишта. У једном тренутку, аутор ће 
читаоца одвести у вијугаве меандре причања приче, приповедајући му о 
легендарним и историјским детаљима из Савиног живота; у другом ће де-
ловати као озбиљни новинар или распричани туристички водич, који хвали 
славну прошлост свог народа, укључујући многобројне локалитете од гео-
политичке важности; и, најзад, у појединим сегментима књиге, читалац ће 
уочити политичара, дипломату, који стратешки отвара простор тумачења 
историјских (посредно и актуелних) односа европских народа према српском 
народу. Форма есеја на крајње плодотворан начин укључује и прожима 
свако наведено становиште, чиме је пишчев однос према историји знатно 
живљи и драматизованији од сваке званичне историографије.

СВЕТИ САВА

Аутор је књигу Свети Сава поделио на девет поглавља, а свака целина, 
уколико се посматра самостално, може представљати појединачни есеј: 

 – „Средњовековна просвета Србије“; 
 – „Родитељи Светога Саве“;
 – „Младост Светога Саве“; 
 – „Немања у Светој Гори“; 
 – „Повратак Светога Саве у отачаство“; 
 – „Свети Сава као државник“; 
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 – „Одлазак Светога Саве из Србије“; 
 – „Смрт Светога Саве“ и 
 – „Прослава Светога Саве“.
На основу хронолошког распореда поглавља у књизи, запажа се усложња-

вање наслова, које подсећа на сижејне елементе средњовековних хагиограф-
ских списа – житија (рођење, световни живот, замонашење и смрт). Црњан-
ски комуницира са српским средњовековним списима: често цитира Теодо-
сијево Житије Светог Саве (цитат најчешће призива речима „вели Теодо-
сије“), нешто ређе спомиње Доментијаново Житије Светог Саве, Житије 
Светога Симеона Немање из Студеничког типика Светог Саве и др. Поред 
аналогије у структурној сличности, дело Милоша Црњанског тематски је 
удаљено од биографског писања о једној личности, јер укључује есејистич-
ко приповедање о културно-историјским и гео-политичким померањима на 
простору целокупне српске културе. 

СРЕДЊОВЕКОВНА ПРОСВЕТА СРБИЈЕ

Поглавље „Средњовековна просвета Србије“ говори о култури Јужних 
Словена на Балкану. Њихов сусрет са другим културама био је буран, а 
словенско присуство на Балканском полуострву, од самог почетка, третира-
но је као „реметилачки фактор“, што, према Црњансковом суду, потврђују 
извори „са свих страна“: 

А да су германски и романски хроничари, и црквени, као и летописци 
Византа, писали, у Средњем веку, о нашем народу, злонамерно и на-
мештено, и то се може утврдити. По класицистичкој тези, при свом 
доласку на Балкан, Јужни Словени били су најгори „варвари“ и међу 
варварима. Кад се о њима пише, то ни мало не звучи лепше, него оно 
што се о крволочним, азијским Хунима и Аварима записало. (Црњан-
ски, 2011: 8) 

Аутор даље проблематизује питање историје Јужних Словена пре 12. 
века, која до данашњих дана није у потпуности осветљена. У судару словен-
ске и хришћанске културе дошло је до великог страдања и сиромашења прве, 
и до извесних промена друге. Сам чин покрштавања Словена на Балкану 
протекао је „мутно“, каже Милош Црњански, ослањајући се на предање о 
насилном покрштавању Словенаца и других словенских народа: 

И та улога хришћанске цркве у првим, тамним вековима, наше средњо-
вековне културе, мутна је и неодређена јер скоро све до 12. века наша 
историја мало зна о том добу, као и о првим нашим владарима, динас-
тијама, краљевским породицама. (Црњански, 2011: 11)



623МИЛОШ ЦРЊАНСКИ О СВЕТОМ САВИ: ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ...

Словенска духовност морала је да се приклони хришћанском обреду, али 
је и хришћанство морало да пристане на компромис. Идеја Ћирила и Мето-
дија да се литургија служи и на старословенском језику, и поред великих 
оспоравања од стране германског свештенства, победила је. О тој језичкој 
баријери и антагонизму између источне и западне хришћанске цркве на 
јадранском приморју, који се ломио преко словенске кичме, Црњански пише 
следеће: 

Свештенство је нашем народу тамо, у то доба, дрско довикивало: 
’Ниједан прави син римске цркве не може да се радује кад, при олта-
ру, чује словенски, варварски језик’. (Црњански, 2011: 15)

РОДИТЕЉИ СВЕТОГА САВЕ

О Растковој мајци Ани историја не зна много, док се у овом тексту спо-
миње само њено замонашење и то да је добила свето име Анастасија. Милош 
Црњански говори о Стефану Немањи као способном државнику и храбром 
ратнику, који је успео да се обрачуна са свим спољним и унутрашњим не-
пријатељима. Аутор нам даје подробан опис Немањиног ратовања са Визан-
тијом, из којег се види његова дипломатска моћ да склопи савез са европским 
народима, али и да, жртвујући властити понос, спасе свој народ у тренутку 
када га савезници оставе на цедилу. Опису Стефана Немање као ратника 
додат је приказ његове решености да учврсти стабилну самосталну феудал-
ну државу, који се огледа кроз обрачун са хришћанском јереси, богумилима. 
Причу о Немањиној абдикацији аутор проматра кроз дело Светог Саве – 
Житије Светог Симеона Немање. После формирања аутокефалне српске 
државе, родоначелник лозе Немањића одриче се свега овоземаљског, про-
лазног и пропадљивог, и креће у потрагу за миром властите душе: 

Ко зна какве политичке наде, у старости, ко зна какав политички 
притисак, наведе великог жупана рашког да тада сазива земаљски 
сабор и велможе и да се одриче престола, али је без сумње главни 
разлог да остави власт била та жудња душе, у старости, да се смири. 
(Црњански, 2011: 34)

МЛАДОСТ СВЕТОГА САВЕ

У поглављу „Младост Светога Саве“, Милош Црњански приповеда о 
Растковој раној младости и предодређености да оде у манастир, о бегу и 
потери, о чину замонашења у Светој Гори и о Растковој аскези. Растков 
одлазак у лов на јелене, посматран кроз призму хришћанства, симболички 
упућује на душу која трага за Богом, због чега је његово бекство, заправо, 
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оправдано и унапред најављено. Важно је указати на следећу подударност. 
Свети Сава у првим редовима свог дела Житије Светога Симеона Немање 
поставља управо мотив лова, како би приказао жељу Стефана Немање да 
подигне Студеницу: 

„Када је дошао у лов господин наш и самодржац, Стефан Немања, који 
је царевао свом Српском земљом, и када је он ловио овде, изволи му се да 
овде, у овом пустом месту, сагради манастир овај, на покој и умножење 
монашког чина.“ (Сава, 2005: 165) 

Аутор есеја Свети Сава не жели да говори о династији Немањића или 
Светом Сави само као институцијама, иако је њихово деловање уско пове-
зано са државним и верским врхом у Рашкој, већ показује интересовање за 
њихове животе и духовност коју су у себи носили као појединци8: „Али, за 
Црњанског, прошлост ипак отвара своја врата и то у домену ’приватног’ 
живота, индивидуалне егзистенције одређене понајпре емоцијама“ (Раиче-
вић, 2010: 16). Црњанском су нарочиту пажњу привукли односи на двору 
Немањића, као и углед самог двора, због чега на посебно место ставља опис 
одјека Расткове одлуке на двору његових родитеља. То се може видети кроз 
бројне епитете и експресивне описе, које аутор користи у приказивању 
српске средњовековне династије. У тексту се приказује двор Немањића, који 
је уздигнут на врхове средњовековне дипломатије, а потврда томе су мно-
гобројне брачне везе са савезничким државама. „Културни степен рашког 
двора [...] висок је и утицао је на цео развитак наше просвећености Средњег 
века“ (Црњански, 2011: 138). Средњовековни дворови имали су теократски 
начин владања и били су у потпуности подређени закону вере, због чега је, 
према Црњансковом мишљењу, Растко могао да предвиди очеву подршку: 

Нема сумње да је у том тренутку Сава био врло присан у мислима 
Немањи. Његова жудња да се замонаши не може бити да је била нова. 
Изгледа да је и српски двор, као и други дворови у то доба, био обузет 
тим верским заносом, и да је син знао да у потаји може да рачуна на 
одобравање свога оца. Он је отворено довикивао војводи потерног 
одељења да каже оцу да је уверен ’да ће овде у Светој Гори дочекати 
и видети господина оца свог и насладити се свете и часне старости 
његове и наситити слатке и вечите љубави његове’. (Црњански, 2011: 
47)

Подршка Растку од стране родитеља била је неминовна, не само због 
„обичаја“ који је негован на средњовековном двору, већ и због њихове по-

8 Као илустративни пример историјског осврта на живот и дело Светог Саве, који тежи објективности 
и заобилажењу „приватног“ живота, може послужити књига Милана Кашанина, Српска 
књижевност у средњем веку: „Све што је Сава написао остало је у орбиту његовог организаторског 
и законодавног рада, и имало одређен црквени и државни циљ“. (Кашанин, 2002: 101) Кашанинова 
теза је неоспорна, али есејисту Црњанског занима управо онај „вишак смисла“, који је написао 
Свети Сава, његови биографи, или се може пронаћи у литератури, народном благу и сл.
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божности и разумевања божјих закона. Расткови родитељи следили су пут 
најмлађег сина и у позним годинама смирај властитог духа пронашли су у 
монаштву, али његов одлазак, у том тренутку, нису лако поднели. Црњански 
је у свом есеју дао експресиван опис родитељског бола и очаја због „губит-
ка“ сина, из којег ће се родити дивљење његовој одлуци и жртви:

На српском двору, међутим, Немања је поражен оплакивао свог сина. 
Остарела Ана и он нису лако подносили помисао на живу смрт свог 
мезимца. Као у неком бунилу, у изненадној несрећи, која их беше под 
старост задесила, они су заривали нокте своје у одећу свога сина и 
његове дуге и меке, плаве власи које им војници беху донели. (Црњан-
ски, 2011: 49)      

НЕМАЊА У СВЕТОЈ ГОРИ

Стефан Немања, у монаштву Свети Симеон, својим одласком на Свету 
Гору оставио је завет и узор за угледање свим својим наследницима. Савино 
схватање божанске промисли и аскетског живота Симеон је у потпуности 
разумео тек када му се придружио. Са друге стране, Светом Сави је љубав 
световног оца показала пут у отачаство, где је његово присуство било нео-
пходно. Црњански ће својим делом указати на утицај Симеонове смрти на 
синове (Саву, Стефана Првовенчаног и Вукана), јер у том тренутку почиње 
ужурбани пут српске цркве и државе према потпуној независности од Ви-
зантије:

За Саву, то се види из животописа који је оставио, смрт очева беше 
дубок духовни потрес. Нема сумње да је силовити, немилосрдни Не-
мања који је завршио живот у потпуном увиђању да је све пролазно, 
али не могавши се, до смрти, отети плаховитом раду и размишљању 
о држави, био, доцније, пример за његовог најмлађег сина. (Црњански, 
2011: 60)

ПОВРАТАК СВЕТОГА САВЕ У ОТАЧАСТВО И СВЕТИ САВА 
КАО ДРЖАВНИК

Братоубилачки рат, који се након Симеонове смрти припремао између 
Вукана и Стефана Првовенчаног, у Светом Сави пробудио је жељу да што 
пре спречи разбуктали сукоб. Непосредно после ових немилих догађаја, 
Сава са моштима Светог Симеона Мироточивог креће у отаџбину.9 Милош 

9 Миодраг Петровић у тексту „Црквенодржавна идеологија Светога Саве“ истиче још један разлог 
за пренос моштију Симеона Мироточивог. Латини су 1204. године, након Цариграда, освојили и 
Солун, што је представљало непосредну опасност за Свету Гору. „Због опасности од Латина, 
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Црњански као разлог за Вуканов напад на брата види његову личну похле-
пу, али и политичке околности у суседству Рашке. На посредан начин, аутор 
сугерише актуелност оваквих политичких (не)прилика у његовом времену: 

И лично, Вукан је, то доказују његови политички потези, био човек 
који није имао много обзира, жељан власти, али су га, на покушај да 
отме брату власт, нагониле и саме политичке прилике. (...) Тако је 
Србија 1202. године постала поприште братоубилачке борбе. У почет-
ку, уз помоћ Мађара, Вукан је на бојишту однео победу над Стефаном, 
али је морао да трпи срамоту да мађарски краљ Имре узме титулу, 
краља Србије’ коју су мађарски краљеви, и аустријски цареви, у својој 
празној надмености носили после, до наших дана. (Црњански, 2011: 
68-69)   

Када је измирио браћу, Свети Сава је остао у отачаству како би помогао 
старијем брату у уређењу државе и цркве. На овом месту у књизи, Црњански 
истиче Стефанове дипломатске способности уз помоћ којих је готово исто-
времено одржао савезничке везе са Венецијом, на западу, и са Византијом, 
на истоку. Аутор прави аналитички преглед Стефанових државничких по-
литичких успеха, са једне стране, и  Савиних потеза у учвршћивању ауто-
кефалности српске цркве, са друге. Поређењем портрета два брата као два 
поглавара (државног и црквеног), Милош Црњански закључује да је такав 
спој донео најзначајније тренутке у владавини Немањића. Био је то добар 
пример средњовековне теократске владавине првовенчаног краља, спремног 
на многобројне компромисе, и архиепископа, који ће те компромисе да ок-
рене према српском становишту. Ипак, Сава није могао одвратити Стефана 
од идеје да ступи у брак са Аном, унуком Енрика Дандала, човека који је 
умногоме заслужан за пад Цариграда, што га је натерало да се на неко вре-
ме врати назад у манастирски мир:

Стефан је био далековид и високо образован за своје доба, као и Сава, 
али се чини да је у политичком раду био тиши, обазривији и стрпљи-
вији. Он је осећао велику добит за своју државу коју му доноси рас-
кошна галија из Венеције и изасланик папе. Док је Сава био загледан 
само у душу своју и планине балканске, у којима се дизаху манастири 
и испосничке ћелије, Стефан је, својим брижним погледом, обухватио 
границе државе и суседе. (Црњански, 2011: 88)

архимандрит Сава се спремао да пренесе из Хиландара у Студеницу очево тело. Писмо браће [...] 
само је повод више за његову већ донету одлуку да дође у Србију ради остварења веома важне 
црквене и државне мисије“ (Петровић, 1993: 58).



627МИЛОШ ЦРЊАНСКИ О СВЕТОМ САВИ: ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ...

ОДЛАЗАК СВЕТОГА САВЕ ИЗ СРБИЈЕ И СМРТ СВЕТОГА САВЕ

Поглавље „Одлазак Светога Саве из Србије“ почиње описом легенде, 
према којој је Свети Сава, за време једне замене свог брата Стефана Прво-
венчаног у дипломатским подухватима, успео да одврати мађарског краља 
Андрију II од напада на Србију, али и од католичке вере, и приволео га ис-
точној цркви. Црњански скреће пажњу да су „романтичне легенде“ овог типа 
карактеристика Теодосијевог времена, што потврђује претпоставку да се 
Савин легендарни лик почео формирати одмах после његове смрти, а не тек 
у „последње време“ владавине Османлијског царства. Савином одласку у 
Јерусалим претходиће крунисање Радослава за Стефановог престолонаслед-
ника, његов пад са престола и долазак Владислава. Аутор ће ово доба српс-
ке државе описати као тешко време за првог српског архиепископа: 

У та злокобна времена, остарели Сава није могао више да унесе реда. 
Меланхолично звучи, што животопис бележи да је рекао, кад је видео 
да не може умирити два млада, плаховита синовца: ,Ако је оно што 
радите, од Бога, нека буде воља Божја’. (Црњански, 2011: 108)

Милош Црњански сукоб између Радослава и Владислава посматра очима 
дипломатије. Радослав је грчки, а Владислав бугарски зет, што је јасан по-
казатељ са које стране стиже политичка подршка завађеној браћи. Трагич-
ност Радослављеве судбине огледа се у његовој слепој покорности супрузи 
Ани: „Та лепа жена на престолу српском, била је толико овладала мужем да 
је Теодосије писао оно што се уосталом говорило на двору: Радослав је 
сасвим ,покоран жени’ и да ће од ње ,пострадати умом’“ (Црњански, 2011: 
108). Са доласком Владислава на власт, који је био војно потпомогнут од 
стране бугарског цара Асена II, у средњовековној Србији ствара се „Нова 
политичка оријентација, према Бугарској, што је значило у оно доба антигр-
чку политику, уосталом већ традиционалну код Немањића...“ (Црњански, 
2011: 109). Аутор ће указати на мудар потез Светог Саве, који је у времену 
када је „... морао да се спрема да крунише новог краља, замонашио (је) из-
гнаника. (Радослава)“ (Црњански, 2011: 110). Сава ће у Жичи прогласити 
Арсенија јеромонаха за свог наследника и упутити се галијом пут Јеруса-
лима. На овом месту у књизи, Милош Црњански описује српско-бугарске 
црквене (посредно и државне) односе, са нагласком на братском православ-
ном јединству: 

Нема сумње да је задржавање српског архиепископа у Азији и вези са 
преговорима око признања независности бугарске цркве. На то нас 
упућују, јасно, сви податци о завршетку овог путовања Савиног и о 
његовом дугом боравку на двору у Трнову, где је тако срдачно дочекан 
[...] Његова смрт, самим тим, била је величанствен крај једне велике, 
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словенске, средњовековне легенде која је имала извор у Србији, а 
нашла утоку у Бугарској. (Црњански, 2011: 115)

Интересантна је чињеница да се у програму, или манифесту, часописа 
Идеје може пронаћи реченица: „Посебна културна пажња поклањаће се 
Јужним Словенима (нпр. Бугарима)“. Есеј Милоша Црњанског „Смрт Светог 
Саве“, који стоји на претпоследњем месту у овој књизи, представља подсе-
тник на прожимање две културе, сродне по вери, традицији, језику и зајед-
ничком историјском удесу. На овом месту у књизи уочљиво је повезивање 
ауторовог есејистичког дела са публицистичким ангажманом, који у свеу-
купној снази чини потпору основне идеје покрета Новог национализма – 
духовног препорода српске културе:

Иако се у доба Савиног доласка у Бугарску, јављају већ литерарне 
уметничке интенције чисто бугарског карактера, сродност између 
Немањића и бугарских царева, флуктуација књижевног, црквеног рада, 
као и монашких слојева, заједнички интереси против туђина, били су 
толики да је Сава у Трнову, у својој старачкој изнемоглости, осећао 
се, свакако, као у једном још милијем завичају, него код куће, где су 
га немили догађаји у породици били намучили, до гађења. (Црњански, 
2011: 120) 

ПРОСЛАВА СВЕТОГА САВЕ

У последњем поглављу књиге Свети Сава могу се уочити три тематске 
целине. У првом делу, Црњански осветљава неговање Савиних моралних и 
философских начела (светосавља) у време владавине свих Немањића. У 
другом делу, реч је о прожимању православне и католичке вере на простору 
Српства, док је у трећем делу уоквирен приказ прославе дана Светог Саве 
у црквама и школама. Аутор ће истаћи свемоћну трајност светосавске тра-
диције и посредно указати на њену актуелност на прагу двадесетог века: 
„Савина жудња словенског теократског утицаја на друштво и стварање 
словенских држава, идеја је кој а је дуго силовита и велика“ (Црњански, 2011: 
139). 
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ŽIVOT I SMRT HEROJA. SLUČAJ BISTI IVE LOLE RIBARA2

The paper examines cases of Ivo Lola Ribar busts, whose destinies are reflecting ever 
changing social and political context. The examples are busts from „Lola Corporation’’, 
„Technical school’’ and kindergarten in Železnik, institutions that were named after Ivo Lola 
Ribar in socialist period. Also, we are analysing cases of busts from school „King Peter I’’ 
and National Heros’ tomb in Belgrade. The goal of this research is to examine how are  memory 
of community and  official memory culture changing through socialist and post-socialist 
period and what values are they reflecting in each case. The results are showing that the „field 
research“ is necessary for examining this kind of problems.

Key words: Ivo Lola Ribar, bust, cultural memory, social context, political context, heritage

I

Pojam konteksta, zajedno sa sintagmom kultura sećanja, postao je sveprisutan 
u humanističkim naukama, posebno u onima koje za predmet izučavanja imaju 
prošlost, i koje imaju šire metodološke vidike. Jedan od uzroka jeste teorijsko 
oslanjanje, najčešće posredno, na poststrukturalističku filozofiju, posebno teoriju 
književnosti, a uže, na teorije koje razmatraju pojam teksta. Tekst, stoga, postaje 
privlačan na tom teorijskom nivou zbog mogućnosti transponovanja na ostale 
predmete izučavanja, i konkretno materijalne predmete, te upotrebe termina čitanja 
i iščitavanja. Upućuje se na mnogostrukost, ali i simultanost značenja, time i 
mogućih prošlosti. Pojam prošlosti se tako dovodi u pitanje kao jednosmerni proces 
i jednodimezionalni fenomen, i proučava se njegova društvena uslovljenost, bila 
ona namerna ili spontana. Kulturnim pamćenjem, predmetima i celinama koje 
podstiču sećanje i aktuelizuju pamćenje, i kontekstom podsticanja i aktuelizacije, 
bavi se i jedna mlada disciplina, kultura sećanja. Kultura sećanja je disciplina koja 
za predmet istraživanja ima objašnjenja upotreba prošlosti i tumačenja istorije, 
formiranje zvanične kulture sećanja, odnosno predmete, materijalne celine, 

1 novakovjass@gmail.com
2 Istraživanje je sprovedeno povodom izložbe „Život i smrt heroja. Neutralnosti ne može biti.“, koja je 

održana u Velikoj galeriji Doma Kulture Studenstki grad u Beogradu, od 14.11. do 3.12.2014. godine. 
Izložbu je podržalo Ministrstvo kulture  i informisanja Republike Srbije.
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objedinjene praksama koje imaju za cilj usmeravanje i konsolidovanje društvenog 
pamćenja. Zvanična kultura sećanja predstavlja poželjno pamćenje jedne zajednice 
i uspostavlja se kroz podizanje spomenika i spomen-obeležja, imenovanje i 
preimenovanje trgova, ulica, institucija, sadržaj udžbenika i različite memorijalne 
prakse. Ona je mehanizam, matrica, čiji se sadržaji menjanju s drušveno-političkim 
promenama i s potrebom legitimisanja nove vlasti. Međutim, ni ova disciplina nije 
jednosmerna i pokazuje mnogobrojne teorijske rukavce (Kuljić, 2006). Na primer, 
društveno pamćenje, pod kasnim uticajem Morisa Albvaša (2014), analizira  se i 
dovodi u vezu sa formalnim i neformalnim društvenim grupama, čiji zajednički 
pogled na prošlost i njeno vrednovanje objedinjuje članove tih grupa, i obratno, 
koje prepoznajemo objedinjene zajedničkim pamćenjem. Viđenje prošlosti je 
društveno oblikovano, ne postoji lična kapsula sećanja, niti je sećanje samo 
biološki uslovljeno.  

Kulturno pamćenje, teorijski koncept Jana i Alaide Asman (2007), obuhvata i 
zajedničke kulturne prakse, predmete, institucije i komunikaciju u jednoj zajednici, 
odnosno u okviru jedne  kulture. Materijalni svet, prirodni ili artificijelni, jeste 
taj koji može biti percipiran kao „očvrsla memorija“, ili biti okidač sećanja. Fokus 
na kontekstualizacijama predmeta ima i nova teroija muzeologije i heritologije, 
gde pojmovi kao što su kultura pamćenja, kultura sećanja i kulturno pamćenje, 
postaju aktuelni. U klasiku, i osnovnoj literature muzeologije i heritologije, Uvodu 
u muzeologiju Ive Maroevića, postoji definicija muzealije, koja je veoma bliska 
definiciji „predmeta pamćenja“ Jana Asmana. Kod Maroevića (1993), ova definicija 
proističe iz kritike muzeologije kao „nauke o muzejima“ i zalaganje za njeno 
proširenje ka jednoj opštoj nauci o baštini. Muzealija jeste svaki predmet koji u 
određenom kontesktu za nekog postaje okidač sećanja, medij prošlosti. Prema 
razrađenoj šemi života muzejskog predmeta, od primarnog (kontekst nastanka 
predmeta), preko arheološkog (kraj društvene funkcije predmeta), do muzeološkog 
konteksta (predmet kao svedočanstvo prošlosti), zaključuje se da predmet sa 
promenom konteksta menja značenje. Taj kontekst jeste i materijani i funkcionalni, 
bilo da se menja mesto predmeta i njegove fizičke osobenosti ili ako se promeni 
njegova upotreba. Svaka promena, materijalna ili značenjska, povezana je 
neraskidivo sa društvenim kontesktom, kojim se te promene najčešće i objašnjavaju. 
Sa druge strane, neki istraživači se bave i memorijom materijala, odnosno 
iščitavanjem materijala predmeta na mikronivou, koji sadrži informacije o istoriji 
predmeta (Korolija-Crkvenjakov, 2013). 

Uticajem teorije arheologije i antropologije, koje u fokusu svog istraživaja imaju  
materijalnu kulturu, uočava se da jedan predm et može imati simultana, pa čak i 
oprečna, značenja i upotrebe u istom trenutku, društvenom kontekstu. U istim 
disiciplinama uspostavlja se i metod biografije stvari (Kopytoff, 1986; 
Godsen&Marshall, 1999; Holtorf, 2002; Olsen, 2003), kojim se upravo sve smene 
i simutanost kontesktualizacija jednog predmeta ili grupe predmeta analiziraju. 

Ove teze postaju pogodno tle za prihvatanje pojmova iz discipline kulture 
sećanja i formiranje polazišta  jedne nauke, čiji je predmet istraživanja zahteva 
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multidisciplinarnost, kao što je heritologija. U tim okvirima, bavićemo se 
proučavanjem namernih spomenika (Rigl, 2006) odnosno spomenicima koji su 
nastali radi uspostavljanja kolektivnog sećanja na narodne heroje koji su svoje 
živote dali za oslobođenje naroda Jugoslavije i nastanak Republike.  U pitanju je 
slučaj bisti Ive Lole Ribara, koje danas zatičemo u brojnim kontekstima, čijim 
istraživanjem se otvaraju drugi konteksti, i time se usložnjava sam pojam 
društvenog pamćenja i tumačenje socijalističkog nasleđa. 

II

U socijalističkoj Jugoslaviji, orden i zvanje narodnog heroja, koji su preuzeti  
kao model iz Sovjetskog Saveza, u periodu od 1942. do 1980. godine dobile su 
1.322 osobe, od kojih je nešto više od šezdeset procenata odlikovano posthumno. 
Kriterijum izbora obuhvatao je pojedince koji su pokazali izuzetnu hrabrost u 
borbama i rukovodioce Narodnooslobodilačke borbe. Izgradnja i održavanje kulta 
narodnih heroja naročito su imali značaja u posleratnom period, radi učvršćivanja 
socijalističke ideologije i revolucionarnih temelja nove države (Petrović, 2001).

U društvu socijalističke Jugoslavije, radi uspostavljanja javnog sećanja na 
narodne heroje, momenti njihovog, najčešće partijskog, života obeležavani su 
spomen-pločama, a škole, studentski domovi, fabrike i ulice nosile su njihova 
imena. U Srbiji je 1994. godine, od ukupno 1469 škola, 637 nosilo naziv po 
ličnostima iz NOB-a, što je predstavljalo 43,36 procenata  od ukupnog broja škola 
(Petrović, 2001).

Tragična smrt, naročito kada govorimo o herojima koji su stradali mladi, kao 
i obeležavanja mesta stradanja, u izgradnji njihovog kulta imali su posebno mesto. 
Naglašavanjem žrtvenog karaktera njihove ličnosti, povećavao se i stepen 
identifikacije šire zajednice s likom heroja, kao i vrednostima, idejama i idealima, 
koje je simbolizovao njegov lik. Mesta stradanja obeležavala su se podizanjem 
spomenika i muzeja, a posredstvom komemoracija i rituala postajala su važna 
tačka kolektivne memorije. Mlade generacije u Jugoslaviji, koje nisu imale ratno 
iskustvo, pored usvajanja „tekovina NOB-a“ kroz obrazovni sistem, usvajala su 
ih i kroz stripove, časopise, filmove i TV serije, kao medije koji na dinamičniji i 
prilagođeniji način prenose poruke. Inicijacija u svet ideja i vrednosti socijalizma 
za ove generacije počinjala je od ranog školskog uzrasta, najpre polaganjem 
pionirske zakletve, a zatim i obeležavanjem važnih datuma, između ostalog i 
datuma smrti narodnih heroja, po kojima su mnoge škole nosile imena, tako da 
su se ove ideje usvajale najpre na nesvesnom nivou, iako su u stvari na državnom 
nivou bile programski planirane. 

Od sloma socijalizma, sećanje na narodne heroje i socijalističku prošlost, osim 
institucija poput muzeja, pre svega Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu, čija je 
uloga da baštine ovu prošlost, opstaje u okviru manjih društvenih grupa, u 
organizacijama poput SUBNOR-a, ili se prenosi kroz porodično sećanje. Današnjim 
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generacijama je teško, gotovo nemoguće, da se identifikuju sa idejama i idealima 
zbog kojih su stradali narodni heroji, koliko god one bile univerzalne i iznad jedne 
ideologije. Pre svega zbog sistema obrazovanja, a zatim usled izostavljanja ovih 
ličnosti iz zvanične kulture sećanja. 

U postsocijalističkom kontekstu dolazi do ponovne smene politika pamćenja, 
u kojoj narodni heroji postaju nepoželjni, tačnije bespotrebni, kao oslonci nove 
kulture sećanja. Preideologizacija (Kuljić, 2005) antifašizma, narodnih heroja i 
stvaranje njihovog svojevrsnog kulta u socijalističkom periodu, doprineli su 
poimanju njihove „borbe i stradanja“ kao opšteg mesta. 

Danas su zastupljena dva oprečna pristupa: narodni heroji se izjednačavaju sa 
„komunistima“ (u pežorativnom smislu), njihovi životi se sagledavaju kroz na-
knadne interpretacije i upotrebe u socijalističkom periodu. S druge strane, nalaze 
se interpretacije njihovih života, koje ponavljaju sadržaje i retoriku iz prethodnog 
perioda. I najzad, kada se njihovi likovi pojavljuju i koriste danas, na primer u 
popularnoj kulturi, najčešće su ispražnjeni od bilo kakvog sadržaja, ili se nalaze 
u novim kontekstima, koji do te mere menjaju njihovo značenje, da oni postaju 
neprepoznatljivi na simboličkom nivou. Ovakva situacija se može delimično ob-
jasniti time što socijalističko nasleđe nije podjednako važno za sve generacije. 
Pojedinci pamte one događaje koji su važni za grupu kojoj pripadaju. Starije 
generacije, tačnije, one koje imaju iskustvo života u socijalizmu, drugačije se 
odnose prema sećanju na ovaj period nego nove generacije koje, pri konstru-
isanju svog samoviđenja, traže nove heroje i tačke sećanja u prošlosti s kojima se 
mogu identifikovati, odlučujuće za njihovo vreme. Zato se postavlja pitanje koja 
je sudbina nekog nasleđa onog trenutka kada nestane grupa koja se može identi-
fikovati sa vrednostima koje ono simbolizuje? Pojedinačna sećanja zavise od 
vrednosti koje jedna generacija deli, ali su uslovljena i dominantnim društvenim 
okvirima pamćenja, više potvrđujući kulturna očekivanja, nego što svedoče o 
autentičnosti zbivanja (Kuljić, 2009).

Suočavanje sa prošlošću ne mora nužno značiti i  njeno guranje u zaborav. 
Kritička kultura sećanja bi trebalo da ponudi drugačiji odnos prema prošlosti, koji 
nije statičan i zatvoren u crno-bele predstave. Neophodno je biti svestan pluralizma 
sećanja, kao i njegove društvene uslovljenosti. 

III

Kada je reč o interpretaciji i kontekstualizaciji lika i dela Ive Lole Ribara, 
možemo govoriti o tri smrti ovog narodnog heroja. Prva je ona samog pojednica 
(interpretirana u periodu socijalizma kao „smrt neumrlog“), druga je „smrt“ 
narodnog heroja, odnosno njegova društvena i politička nepotrebnost i zaborav 
(kontekst post-socijalizma i diskursa tranzicije) i treća predstavlja kraj heroja 
Velikih ideja (kontekst „kraja utopije“). Prateći ove tri smrti, od socijalističkog ka 
postocijalističkom periodu, uključujući i aktuelni trenutak, stičemo uvid u različite 
(de)kontekstualizacije njegovog lika. 
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Lola je poticao iz građanske porodice, studirao je u Beogradu, Ženevi, Parizu 
i, kao jedna od ključnih figura Saveza komunističke omladine Jugoslavije, 
učestvovao je na mnogim mirovnim omladinskim kongresima usmerenim protiv 
fašizma tridesetih godina prošlog veka. Pored toga, kao član Komunističke partije 
Jugoslavije, za vreme Drugog svetskog rata bio je, između ostalog, aktivan u 
organizovanju ustanka u neoslobođenim krajevima. Umro je u dvadeset sedmoj 
godini, neposredno pred polazak za Kairo, kao šef Prve vojne misije za Bliski 
istok (Petričević, 1978). 

Glavne tačke negovanja zvaničnog sećanja na Ivu Ribara u socijalističkoj 
Jugoslaviji, bile su spomenik i memorijalni muzej na Glamočkom polju, kao i 
Grobnica Narodnih heroja u Beogradu. Sa promenom društveno-političkog 
konteksta, transformisalo se i zvanično pamćenje. Muzej u Glamoču je devastiran 
u ratu i danas je u vlasništvu vojske, a spomenik i spomen ploče na putu do istog 
su zapušteni. 

Grobnica narodnih heroja na Kalemegdanu  podignuta je između 1948. i 1950. 
godine. Posmrtni ostaci Ive Lole Ribara i Ivana Milutinovića preneti su u ovu 
grobnicu 27. marta 1948. godine, a kasnije i Đure Đakovića (1949) i Moše Pijade 
(1957). Bronzane biste narodnih heroja, rad vajara Stevana Bondarova i Slavolju-
ba Stankovića, dvehiljadite godine su bile devastirane. Naime, ne samo ove biste, 
već i ostatak spomeničkog nasleđa na Kalemegdanu bio je prefarban različitim 
sprejevima, a u slučaju grobnice, bile su ispisivane i antikomunističke poruke, dok 
su biste Ive Lole Ribara i Moše Pijade bile izmeštene. Sa jedne strane, razlozi su 
mogli biti ideološki motivisani, ali ne bi trebalo isključiti i mogućnost neznanja i 
neprepoznavanja ovih ličnosti i simboličkog kapitala koji nose, te se u tom slučaju 
ne bi moglo govoriti o svesnom ideološkom činu ili iskazivanju određenog stava, 
već o vandalizmu kao takvom, koji je sam sebi cilj. Danas se sve četiri biste 
nalaze u njenom sklopu, iako se na poleđini monolitne mermerne ploče na koju 
su postavljene biste i dalje nalaze grafiti. 

U obližnjoj školi „Kralj Petar Prvi“, koja je u socijalističkom periodu nosila 
naziv „Braća Ribar“, o čemu će biti reči kasnije u tekstu, nalazi se veliki broj 
fotografija  koje pokazuju posetu đaka grobnici, svedočeći o njenom nekadašnjem 
značaju, kao važnom memorijalnom toposu. Ovde su se održavale  komemoraci-
je, najčešće na dan obeležavanja smrti ovih narodnih heroja, ili tokom važnih 
državnih praznika, a tom prilikom polagani su venci i cveće na grobnicu. U ko-
memoracijama, pored partijskog vrha, učestvovala je i šira zajednica, uključujući 
i najmlađe. Ovakvim praksama mobilisana je šira zajednica, koja je sećanje na 
ove heroje održavala živim i prisutnim. Danas je situacija znatno drugačija. Pored 
imena trgova, ulica, institucija, svaka nova vlast bira i nove datume i praznike 
koje će proslavljati, tako da mnogi datumi, važni u socijalističkoj Jugoslaviji, 
poput dana smrti Ive Lole Ribara, a to je 27. novembar, ostaju neobeleženi. 
Zvanične prakse sećanja na važne državne datume više ne okupljaju širu zajed-
nicu, već samo mali broj političara. Ovaj spomenik bi bio gotovo i neprimetan da 
se u njegovoj neposrednoj blizini ne organizuju izložbe na otvorenom, koje nekom 
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znatiželjnom prolazniku mogu skrenuti pažnju i u tom pravcu. Osim turista, koji 
se povremeno mogu videti, uprkos tome što na zvaničnim internet stranicama 
turističke organizacije Srbije i Beograda spomenik nije naveden, Grobnica narod-
nih heroja je izgubila referencijano mesto na mapi istaknutih gradskih mesta 
sećanja. 

Jedna od institucija koja je nosila naziv po liku Ive Lole Ribara i njegovog 
brata Jurice jeste najstarija osmogodišnja škola u Srbiji „Kralj Petar Prvi‟, u Uli-
ci Kralja Petra u Beogradu. Osnovana je 1718. godine, a po oslobođenju, od 1944. 
godine, počinje sa radom kao Narodna osnovna škola broj 1.  Između dva svetska 
rata, u vreme kada su Ivo Lolo Ribar i njegov mlađi brat Jurica išli u ovu školu, 
ona je, takođe, nosila ime Kralja Petra. Od 1952. do 1993, škola menja ime u „Braća 
Ribar“, prema odluci Saveta za prosvetu i kulturu, kojom i druge škole dobijaju 
nove nazive (Tešić, Spasenović, Đunković, 1978).  Poslednje preimenovanje škole 
je iz 1993. godine, kada joj je vraćen naziv iz međuratnog perioda Kralj Petar 
Prvi. Ulica  u kojoj se škola nalazi nosila je naziv 7. jula, od 1946. do 1995. godi-
ne, po datumu Dana ustanka naroda Srbije, koji je do 2001. bio proslavljan kao 
državni praznik. 

Ispred škole, danas se nalazi  bista Kralja Petra. Na frontalnoj strani stepeništa, 
u ulaznom holu škole, nekada su se nalazile biste Ive i Jurice. Verovatno nakon 
poslednjeg preimenovanja škole u „Kralj Petar Prvi“, 1993. godine, obe biste su 
uklonjene. Danas se one nalaze u potkrovlju iste zgrade, koje uglavnom služi kao 
ostava. Pored ovih bisti, tu se nalazi i bista Josipa Broza Tita, ali i veliki broj 
knjiga, kako onih iz socijalističkog perioda, tako i školskih lektira, zatim fotogra-
fije, ploče, školska obeležja i dr. Odloženi na ovakvom mestu, ovi predmeti su 
nedostupni većini, pre svega zbog nezainteresovanosti nadležnih za nasleđe sko-
le iz socijalističkog perioda, i isključivanja mogućnosti da ono, imajući u vidu 
svedočanstveni potencijal koji sa sobom nosi, bude izloženo na vidljivom mestu. 
Brisanjem dela identiteta škole uočava se diskontinuitet i selektivnost pri 
odlučivanju toga šta bi trebalo da bude zapamćeno iz prošlosti. Jedna od potenci-
jalnih  mogućnosti mogla bi biti premeštanje ovih bisti i ostalih predmeta u 
ustanove poput muzeja i biblioteka, čime bi nužno, napuštajući izvorni kontekst, 
napustili i ona značenja koja su imala u prostoru škole, kome su prvobitno i na-
menjeni.

Redak primer da se bista Ive Lole  Ribara zadržala u javnom prostoru jeste 
nekadašnji Trg Ive Lole Ribara, danas Trg Kralja Petra u Mladenovcu. Ispod biste, 
uklonjeno je i njegovo ime, tako da nepažljiv prolaznik može letimično zameniti 
identitete ove dve ličnosti. Ovakvu vrstu „eksperimenta“ izveo je reditelj Ivan 
Mandić u svom dokumentarnom filmu „Nestanak heroja“, iz 2009. godine. Naime, 
on je kroz nekoliko akcija, između ostalog i u javnom prostoru, pokušao da skrene 
pažnju na česta preimenovanja ulica, u ovom konkretnom slučaju Trga Ive Lole 
Ribara, istražujući ujedno i reakcije građana na ove promene. Jedna od tih akcija 
bila je i prikupljanje peticije za vraćanje starog imena trgu, u kojoj se mogu pratiti 
različita reagovanja ljudi − od poptpune indiferentnosti do podrške ovakvoj 
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inicijativi. Pored toga, na bistu Ive Lole Ribara je dodao i od kartona napravljenu 
krunu zajedno sa trakom, na kojoj je ispisano ime Kralja Petra. Ovaj čin upućuje 
na to da bista Ive Lole Ribara, iako u javnom prostoru, funkcioniše kao i bilo koji 
drugi predmet, a ne kao spomenik kulture, dok je njen značenjski potencijal  
poništen, između ostalog, i preimenovanjem trga na kome se nalazi.

U okviru Prvog petogodišnjeg plana (1947-1952), naselje Železnik u Beogradu, 
od ruralnog, zadobija stukturu urbanog naselja. U tom periodu, započinje se i 
završava sa izgradnjom Fabrike „Ivo Lola Ribar“, 1947. godine, „fabrike teških 
alatljika“, koja je bila specijalizovana  za mašinogradnju.  U tom periodu, u naselju 
je izgrađen internat za učenike, dva samačka hotela, naselje za radnike i službenike 
fabrike. Sa izgradnjom naselja, narednih godina osniva se biblioteka, vrtić, 
uspostvlja zdravstvena služba, a i prva samousluga, 1964. godine. (Spasenović, 
1968).

Odlukom Ministrastva teške industrije od 27.7.1948, osnovana je industrijska  
škola  „Ivo Lola Ribar“, koja počinje sa radom septembra 1948. godine (Dankulov, 
2008; Nikolić 1998). Ona je bila najuže povezana sa fabrikom, sa funkcijom 
obrazovanja  kvalifikovanih radnika.  Iako je škola zvanično nosila naziv „LOLA“ 
Tehnička škola, do 1993. godine, danas na ulazu škole i dalje stoji natpis Lola. 
Bista Ive Lole Ribara, koja se nalazila u ulaznom holu zgrade škole, devedesetih 
godina je nestala, prema rečima današnjeg direktora škole. Radi upoznavanja đaka 
sa istorijom škole i sticanja opšteg obrazovanja, direktor je preuzeo drugu bistu 
Ive Lole Ribara iz Centra za reciklažu, koji se nalazi u blizini škole. Bista se danas 
nalazi u školskom holu, na vidljivom mestu, u blizini kabineta. U istom holu, pored 
reprodukcija i slika značajnh ličnosti iz srpske istorije i književnosti, sačuvana je 
i reprodukcija jednog od fotografskih portreta Ive Lole Ribara. Iz opisanog 
zatečenog stanja u školi, i iz razgovora sa direktorom škole, može se zaključiti da 
postoji jasna svest o potrebi širokog obrazovanja učenika kako o istoriji škole, tako 
i o kulturnoj i političkoj istoriji. Rezultat takvog stava je i preuzimanje biste, koja 
u ovom novom kontekstu ima svoju primarnu funkciju namernog spomenika (Rigl, 
2006).Fabrika se širila sa razvojem delatnosti, obuhvatajući kao „Lola Korporacija“ 
više fabrika, preduzeća i instituta. Posle devedesetih godina i 10.000 zaposlenih 
radnika, usled privatizacije, nekadašnji gigant je rasprodao svoje prostore u 
Železniku, ostajući sveden na jednu zgradu u čitavom kompleksu, upravnu. Ipak, 
ime korporacije je ostalo, a bista Ive Lole Ribara je ofabrbana zlatnom bojom i iz 
dubine dvorišta kompleksa premeštena  kod ulazne kapije. Taj čin bi upućivao na 
povratak primarne funkcije spomenika, međutim, čini se da je ona postavljena na 
tako vidno mesto, sa dodatnom intervencijom farbanja, isključivo radi  
prepoznatljivog imena nekada značajne fabrike, a ne ličnosti po kojoj nosi ime. 
Ovo je ilustracija teorijskih postavki pristalica biografskog pristupa stvarima, da 
ako predmet ne promeni materijalno stanje ili ako je fizički kontekst naizgled u 
funkciji predmeta kao spomenika, društveni kontekst je taj kojim se objašnjava i 
naizgled nepromenjena funkcija spomenika. 
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Da je u pitanju slučaj poštovanja same istorije i imena fabrike govori i to da je 
originalno postolje sa posvetom kolektiva fabrike i jednim citatom Ive Lole Ribara: 
„Napred u borbu, omladino nase domovine! Budi dostojna svojih predaka, dostojna 
svog naroda! Smelo napred u borbu, smelo napred ka pobedi!“, uklonjeno. Postolje 
je zamenjeno novim, sa Lolinim imenom, godinom rođenja i smrti, što prividno 
može da bude argument da postoji zvanično poštovanje Lolinog dela i lika. Ulica 
u kojoj se nalaze fabrika i škola nije menjala naziv, ostala je Jugoslovenska. To 
potvrđuje tezu da je u zvaničnim kulturama sećanja izražena jaka simbolička 
topografija grada, u kojoj ime ulice sa sobom nosi simbolički potencijal (Kuljić, 
2011). Odnosno, centralne i veće ulice, i trgovi gradova postaju ključne tačke 
uspostavljanja, ali i odraza zvanične kulture sećanja. U slučaju Beograda, centar 
grada trpi promene naziva ulica i trgova sa svakim novim mandatom Komisije za 
imenovanje trgova i ulica, koja se menja na četiri godine. Ulica Ive Lole Ribara u 
Železniku, istoimeno autobusko stajalište, kao i naziv ulice Jugoslovenska i Titova 
u istom naselju, kao predgrađu Beograda ostaju. S druge strane, Ulica Lole Ribara 
koja se nalazi u centru grada, preimenovana je u Svetogorsku ulicu 1997. godine, 
odnosno „vraćen“ je naziv ove ulice koji je nosila u periodu 1896-1922. i 1943-
1946. godine (koje obuhvata i vreme kolaboracionističke Uprave grada Beograda).  
Izuzetak je skorašnji slučaj imenovanja dve ulice u Beogradu po narodnim 
herojima, Koči Popoviću i Peki Dapčeviću. Naime, uoči obeležavanja sedamdeset 
godina od oslobođenja Beograda, ova dva narodna heroja su, u znak sećanja na 
važan istorijski trenutak, dobila mesto u javnom prostoru. Ako imamo na umu da 
se od kraja devedesetih godina, pa i posle dvehiljaditih, sistematski i u kontinuitetu 
radilo na njihovom uklanjanju iz javnog prostora, jasno je da i ovaj slučaj može 
biti objašnjen potrebama dnevne politike, iz čega sledi da u interesu nije stvarno 
prepoznata potreba za obnavljanjem sećanja na njihovu istorijsku ulogu, već 
izuzetak od pravila koje je znatno drugačije. 

Nedaleko od Tehničke škole u Železniku nalazi se Centar za reciklažu. Od 
2006. godine, Damjan Pejović, tadašnji izvršni direktor Centra, otpočeo je sa 
stvaranjem kolekcije od predmeta koji su pristizali za pretopljavanje. U većini 
slučajeva, izvor sakupljenih predmeta je nepoznat. U ulaznom holu zgrade izložen 
je deo kolekcije, između ostalih, i bista Ive Lole Ribara. Kriterijum selekcije 
predmeta jeste estetski ili sentimentalni, isključivo prema ukusu kolekcionara. 
Tako se u kolekciji nalaze biste za koje ne postoji interesovanje o poreklu, 
prikazanim osobama ili kontekstu nastanka, kao u slučaju Ive Lole Ribara. Za 
predmete kao što su za reljef sa likom Slobodana Miloševića ili odlivak biste Josipa 
Broza Tita Antuna Augustinčića, kriterijum odabira je retkost predmeta, ili zato 
što ostali kolekcionari „otpadaši“ imaju taj primerak, radi upotpunjavanja zbirke. 
Navedene motive za sakupljanje, koji se razlikuju od motiva istraživanja društvene 
i političke prošlosti, potvrđuje i neostvareni plan kolekcionara za „muzej otpadnih 
figura“. U muzeju bi predmeti bili razvrstani po materijalu od kojeg su izrađeni, 
vrstama metala, kao odraz delatnosti Centra za reciklažu, što je u skladu sa 
funkcijom stalnih muzejskih postavki. 
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Treći slučaj biste Ive Lole Ribara jeste vezan za nekadašnji vrtić „Ivo Lolo 
Ribar“ u Železniku, a danas vrtić „Veseljko“. Preko video građe iz Redakcije za 
istoriografiju Televizije Beograd, saznajemo da je bista otkrivena 1980. godine i 
da su u cerenomiji otkrivanja biste u većini učestvoivali pioniri. Danas u 
zapuštenom dvorištu vrtića postoji zapušteno postolje ispisano grafitima, sa 
sačuvanim natpisom Lolinog imena i godinama rođenja i smrti. Bista retke 
skulptoralne predstave Ive Lole Ribara kao partizana u uniformi nalazi se unutar 
vrtića, u prostoriji za zaposlene. 

Ovaj problem višestruke smrti narodnih heroja, naročito poslednje, označene 
kao „treća smrt‟, u kontekstu kraja utopije, nije samo deo lokalnog post-
jugoslovenskog konteksta, već koincidira sa globalnijim promenama. Naime, posle 
pada Berlinskog zida, 1989, slede događaji koji se u zemljama istočno od Zida  
skupa smatraju „krajem komunizma“ kao krajem ideologija. Smene režima u ovim 
zemljama postaju dokaz da je poverenje u univerzalije i ideale ili naivno, ili da 
ima opasne posledice (Džekobi, 2002). Nauk je da radikalno drugačiji svet ne 
može postojati, niti da ga sopstvenim naporima možemo učiniti boljim mestom 
za život. Taj kontekst nepoverenja kod intelektualaca je dodatno i teorijski podržan 
pojednostavljenim pozivanjem na poststrukturalističke teorije i nepoverenjem 
prema metanaracijama. Pojednostavljano, teorijski okvir se kreće od teze Frensisa 
Fukujame o „kraju istorije“, iz 1989. godine, odnosno o hegelijanskoj evoluciji 
istorije, usavršavanju društvenih sistema, do liberalne demokratije zapadnog tipa, 
koja predstavlja vrhunac ideološke evolucije čovečanstva. To je, kako Fukujama 
navodi, najvidljivije u iscrpljivanju održivih sistemskih alternativa: bolje društvo, 
čiji sistem odgovara ljudskoj prirodi, ne može postojati ( Fukujama, 1989).

Slučaj sa povratkom biste u Tehničku školu u Železniku i negovanjem pamćenja 
na Lolu i, sa druge strane, uklanjanja i nebrige prema nasleđu jedne škole, u slučaju 
današnje OŠ Kralj Petra Prvi, ukazuje da, za razliku od imenovanja i preimenovanja 
ulica i trgova, kultura sećanja u obrazovnim institucijama zavisi od zaposlenih, 
pre svega direktora škole, i njihovog prepoznavanja značaja nasleđa škole. Na 
primeru kolekcije skulptura Damjana Pejovića, očuvanje bisti nije motivisano 
željom da se održi pamćenje na određene ličnosti, ali ostaju očuvane  u novom 
kontekstu kolekcije otpadnih predmeta. Film Ivana Mandića je reakcija  na 
zvaničnu kulturu sećanja i dobar je primer interpretacije i aktuelizacije problema 
pamćenja narodnih heroja. Stoga, za istraživanje preplitanja zvanične kulture 
sećanja i nezvaničnih, neformalnih grupnih pamćenja na primeru predmeta koji 
menjaju značenja sa promenom društvenog konteskta, potrebno je ne samo 
upoznavanje sa različitim teorijskim postavkama, istraživanje bibliotečke, audio-
vizuelne i druge građe, već i rad na terenu, upoznavanje sa aktuelnim stanjem na 
nekadašnjim mestima sećanja i razgovorima sa licima odgovornim za stanje 
određenog spomenika ili celine. 
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GENERATIONAL TRANSITION AND REVOLUTIONARY 
TRADITION IN YUGOSLAVIA, 1945-19602

Transition of Yugoslav socialism from revolutionary phase to mature socialism was 
accompanied by transition between youth generations. Both transitions provide key contexts 
in which revolutionary traditions were created and modified. For youth in immediate postwar 
years, the revolutionary generation, war and liberation provided central constitutive 
experiences. By the late 1950s, with new generations of youth, revolutionary traditions attained 
qualitatively new meanings. On one hand, official revolutionary narrative obtained 
mythological status, in the process becoming ossified. On the other, moral ambiguities and 
uncertain loyalties of wartime were becoming topics in the works of popular and literary 
culture, largely created by members of revolutionary generation. This paper examines that 
bifurcation of revolutionary narrative as both an element of intergenerational transmission 
and as shifting role of performative and constative dimensions of revolutionary discourse.

Keywords: revolutionary tradition, youth, culture, generational transition

The form and role of revolutionary tradition in Yugoslavia is examined in this 
paper within the context of generational transition from revolutionary phase to 
mature socialism. Revolutionary phase refers of course to the revolution itself, but 
also to the initial period of political, institutional and economic consolidation of 
socialism. Mature socialism, in contrast, refers to a period in which socialist 
society maintains and occasionally attempts to reform the established form of 
socialism (Fürst, 2010: 2). Two generations of youth are accordingly examined, a 
revolutionary generation growing up during and immediately after the war, and 
a generation of mature socialism growing up in the later half of 1950s. Both are 
very heterogeneous, not only with regards to their cultural and subcultural 
expressions, its parent cultures, regional and local characteristics, but also with 
regards to their primary determinant – age. Youth is here defined by the ages of 
membership in a key youth org anisation, People’s youth of Yugoslavia, that is as 
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between 14 and 25 years of age. Generations are however not a natural category, 
but rather a reflection of common experiences and discourses about them. Age 
can, in certain circumstances, provide a common position within historical 
dimension of social processes, thereby creating a common perspective on that 
process (Yurchak, 2005: 44-45). Generational transition itself is a gradual process. 
Therefore, in order to achieve a degree of analytical clarity, murky transitional 
period of early 1950s is largely ignored, and generational transition is inferred 
through comparing and contrasting two defined generations. 

Youth generations and generational transition are examined from several key 
aspects. Most important is the attitude towards the war and revolution, and in that 
respect the personal experience of war, or lack thereof, is the most prominent 
difference between two generations. Therefore, official memory of the war, as 
expressed in commemorations, education, press, literature, in short politics of 
history (Geschichtspolitik) is examined as a first formative experience of two 
generations (Koren, 2012: 364). Second aspect of generational formation, invention 
of tradition, is closely related to the first one, as invented traditions at once guide 
the politics of history and are themselves shaped by it. Hobsbawms’ concept of 
invented traditions in cases of revolutionary movements that radically break with 
the past, refer primarily to establishment of continuity between those movements 
and past relevant to them. According to Hobsbawm, there are three overlapping 
types of invented traditions: (1) those that establish or symbolise social cohesion 
or group membership, (2) those that establish or legitimise the institutions, status 
or authority and (3) those that are intended to socialise, introduce values, beliefs 
and behavioural conventions. (Hobsbawm, 1984: 1-9). Third aspect from which 
generations are examined are ideological representations or rather a change in 
relative importance of constative and performative dimensions of ideological 
discourse for different generations. Constative dimension primarily conveys 
meaning, while performative one delivers force and therefore cannot be true or 
false, but rather felicitous or infelicitous. One of the characteristics of mature 
socialism is the rise of relative importance of performative discourse over the 
constative one in reproduction of social norms, relations and institutions. 
Adjustment to those changes, with reinterpretation and creation of personal 
meanings tied to performative dimension of ideological discourse is one of the 
major characteristics of generational transition in Soviet case as examined by 
Alexei Yurchak (2005: 23-39). Therefore, it is in this aspect that the comparison 
of Soviet and Yugoslav experience becomes especially important. Finally, 
generational transition is examined through popular culture, both its consumption 
and production, again in respect to the different generational positions with regards 
to war and liberation as a constitutive event of socialist Yugoslavia. As all four 
aspects are closely intertwined, in this paper they are examined as a whole for 
each generation in turn.



643GENERATIONAL TRANSITION AND REVOLUTIONARY TRADITION IN...

REVOLUTIONARY GENERATION: SOCIALISM BUILDING AND 
SOCIALIST TRADITIONS

Revolutionary generation of youth shared, as its formative experiences, most 
of the constitutive events of socialist Yugoslavia itself. Most important of those 
were war and revolution themselves, but post-war reconstruction, initial 
construction of socialism and socialist industry were also significant. Due to 
chronological vicinity, the Cominform Resolution should be included as a formative 
experience of revolutionary generation as well, although full social, economic and 
ideological consequences of the Resolution developed after the period in which 
revolutionary generation was growing up. Youth of this generation, defined by the 
ages of membership in People’s youth, includes those born between 1920 and 1936. 
Therefore, most had an immediate and personal experience of the war. Actual, 
personal experiences of war were of course very heterogeneous. Depending on 
specific local situation, political or ideological affiliation, active participation on 
either of many sides in the conflict, or passivity during the war, actual experiences 
of the war were extremely different for different individuals. However, over the 
heterogeneous individual experiences an unified narrative of People’s liberation 
was positioned through education, mass media and popular culture. Homogeneity 
of youth, achieved in new political and social context of revolutionary society was 
expected, and in part actively created. For example, immediately after the liberation 
of Zagreb, all young people were invited into a common anti-fascist organisation, 
including: communists, Croatian peasants party supporters, unaligned, Crusaders 
(anti-communists), members of religious organisations, sportsmen, young artists, 
etc. (Oslobođeni Zagreb, 1945: 2). Mixing of political categories with non-political, 
and explicit inclusion of anti-communists in the same list with communists and 
communist sympathisers points to expected universal experience of new society 
formed around revolutionary Marxism-Leninism. 

Creation, or invention, of new traditions begun immediately after the liberation. 
May Day exemplifies a tradition for the society as a whole, in which youth was 
included as one distinct part. Primary idea behind May Day celebrations was 
integration of new revolutionary society in its relevant past, on a national, 
supranational Yugoslav and international levels. In discourse accompanying May 
Day, youth was positioned in a long revolutionary tradition, alongside other 
categories usually considered as progressive: workers, peasants and people’s 
intelligentsia. Historicity of May Day itself is presented as strictly progressive, 
with each repressive act of former monarchist regime interpreted as a source of 
experience and cohesion for the working class (Živio 1. maj, 1946: 1). Significance 
for youth of rituals surrounding May Day celebrations should therefore be 
interpreted primarily in their role of socialisation, transmission of values, norms 
and behavioural conventions. Youth day on 25th May, on the other hand, is an 
example of tradition created especially for youth, but it was not celebrated under 
that name, or under federal organisation, until 1957. Youth relays ran on that day 
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in honour of Tito’s birthday from 1945 on, although quite massive, didn’t yet 
function as a common formative experience for the revolutionary generation, as 
those manifestations were poorly or not at all connected on a federal or even 
republican levels  (Fizkulturni odbor Jugoslavije, 1945). 

People’s liberation discourse as presented to revolutionary generation was 
similar in both education and in popular and mass culture. A glorification narrative 
centred on a common experience of Yugoslav peoples emerges already in schools 
in liberated areas during the war. It was expressed in a concept of brotherhood 
and unity and through simplified narrative focused on seven enemy offensives. 
Although there was an opposite tendency expressed in the narratives of victimhood, 
especially on local levels, they were suppressed. Explanations of that suppression 
should include a patriarchal character of Yugoslav society and subversive potential 
of plural, individual experiences often contrary to an official narrative (Koren, 
2012: 120-122, 322-323). However, another reason why individual narratives could 
be successfully suppressed from the public official one is their very omnipresence 
in society after the war. Official narrative and commemorations of People’s 
liberation could perform their performative function, creation and demonstration 
of common generational and supranational identity through simple, unified 
glorification narrative, with implicit awareness that constative dimension of that 
discourse doesn’t, and doesn’t attempt to, erase individual nuances and personal 
meanings of war experience. 

Two of the earliest Yugoslav films, Slavica directed by Vjekoslav Afrić and 
Živjet će ovaj narod by Nikola Popović, both released in 1947, provide a good 
illustration of the People’s liberation discourse in mass and popular culture that 
closely corresponded to official one developed in education and commemorations. 
Their popularity, first was seen by almost two million viewers, second by 1,2 
million, makes them significant in the formation of popular People’s liberation 
discourse (Goulding, 2004: 21). Historical context of the revolution through 
liberation is in both films shown in the same way, with a quick succession of events 
showing the Kingdom of Yugoslavia collapsing, terror of occupying or quisling 
forces, Russia entering the war, followed by People’s uprising with complete 
certainty in final victory. That succession of events functioned as a single trope, 
a single discursive whole through which distinct personal experiences could have 
been framed and obtain meaning. Dissonance between individual experiences and 
those caricatured representations on film didn’t prevent their popularity. Viewers 
in fact reacted more positively to those films than did critics (Janjetović, 2001: 
194). In fact, that dissonance might be precisely what enabled their popularity as 
personal and ambiguous experiences could be integrated into that simple and 
homogeneous narrative and given some meaning through it.

Cultural production of youth themselves about People’s liberation followed in 
general outline the same basic glorification pattern. If victimhood is present at 
all, it is present in two contexts, either in stories about Partisan fighters themselves, 
or about civilian sufferings, mostly those of women and children. In the first 
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context, if sufferings are present at all, they mostly function to accentuate 
determination, self-sacrifice and fighting spirit of Partisans (Oblak, 1948: 62-63). 
In the second context, sufferings of women and children is used as an explanation 
of why resistance was imperative, and as a motivation of active fighters (Roćen, 
1949: 614). Interpretation of those contexts of victimhood must involve a patriarchal 
character of Yugoslav society, and formulation of People’s liberation narrative as 
a heroic epic that corresponded to it. Both on film and in literary works traditional 
composite families were shown, whose members were ready to sacrifice themselves 
for a common good (Cipek, 2009: 158). Common simplified and caricatured 
narrative influenced a social dimension of memory, a social framework into which 
personal experiences were fitted and filled with determined set of values, 
ideological and legitimisation contents (Pavićević, 2009: 94). At the same time, 
consummation and production of such narratives expressed a belonging to a 
supranational Yugoslav culture in the making (Wachtel, 1998: 131). 

Although war and revolution, both as actual individual experiences and as 
collective memory or social narrative, were most prominent formative experi-
ences of revolutionary generation, other forms of „struggle for socialism“ should 
at least be mentioned. Work, as a form of struggle for socialism in peace, quickly 
became an important formative experience. Discourse accompanying early youth 
volunteer labour often closely resembled that of war and military, reinforcing the 
common aspects between two major types of socialist struggle, revolution and 
labour (Poziv omladini, 1952: 1). Campaign for collectivisation of agriculture in 
1949, as a last major expression of socialism building along Soviet lines before 
fundamental changes in 1950s, chronologically concludes the period in which 
revolutionary generation can unambiguously be identified. During 1949 People’s 
youth, acting as a Party transmission, was active in propaganda for agricultural 
collectivisation. In promotion of collectivisation, influence of youth on their 
parents was especially emphasised. In that way, youth activity was directed to-
wards changing their traditional parent cultures and promotion of socialist concepts 
of collectivity (Fuček, 2011: 506-510). Concisely, formative experiences of revo-
lutionary generation were formed around different types of struggle for socialism. 
Dominant were war and revolution itself, but they include other types such as 
labour and participation in agricultural collectivisation mentioned above. Collec-
tive and ritualised remembrance of People’s liberation was an important common 
experience for both revolutionary and the generation of mature socialism. Revo-
lutionary generation, itself formed around such common experiences signifi-
cantly influenced the modification of revolutionary traditions, and therefore 
participated in formation of following generations. 

GENERATION OF MATURE SOCIALISM

Young belonging to the generation of mature socialism, growing up in later 
half of 1950s, were born between 1930 and 1946, so the personal experience of 
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war is not totally absent from this generation. However, even those youth of this 
generation that did experience war, generally could not have actively participated 
in it as they were children at the time. Furthermore, implications of major social, 
political and cultural changes in Yugoslavia during 1950s point to common 
formative experiences that make this generation distinct from revolutionary one. 
Appearance of youth born during or after the war led to intensified efforts to 
transmit a revolutionary tradition to them through education and official 
commemorations (Koren, 2012: 449-450). Youth of revolutionary generation was 
expected to participate in building socialism, due to their generational position 
they were considered least determined by pre-revolutionary society. With 
emergence of new generations, brought up in revolutionary or rather post-
revolutionary society, were connected with new utopian expectations  In 
accordance with fundamental authors of Marxism-Leninism, even though 
communist society was not described, its emergence was often expected with 
growing up of post-capitalist generations. For example, Engels while not attempting 
to predict precise forms of communist gender relations, did expect them to emerge 
with generations growing up outside capitalist society and relations of production 
(Engels, 2004: 87). Preservation of revolutionary tradition was mostly accomplished 
through education. Also significant were major anniversaries, 40 years of the 
October revolution in 1957, 15 years of Sutjeska battle in 1958, 40 years of CPY 
in 1959 (Koren, 2012: 465-467). Participation in the invented tradition, either 
passively receiving it through education or actively through a series of rituals, is 
an important common experience for this generation. Performative dimension of 
revolutionary discourse remains crucial and gains in importance relative to the 
constative one. Participation in itself demonstrated a belonging to socialist society, 
and at least in principle, the acceptance of key socialist values. At the same time, 
personal meanings given to such participation was less important, and therefore 
more fluid and diverse.

Youth day on 25th May is an excellent example of invented tradition specifi-
cally for youth, and one that covers all three types defined by Hobsbawm: sym-
bolising group membership, legitimising authority and socialisation. From 1957 
onwards Youth day manifestations quickly obtained an unified form on a federal 
level. Central committee of People’s youth of Yugoslavia explicitly referred to it 
as not-yet tradition in 1958, and as a established tradition already in 1960. It was 
at once continuation of the relays for Tito’s birthday and connection of youth to 
revolutionary past. Mass success of Youth day celebrations was in part accom-
plished with integration of very different youth activities, of sport, mountaineer-
ing or cultural societies, under one symbolic manifestation (Republički odbor, 
1957.). It is therefore an example of a way in which youth could obtain an organi-
sational support of People’s youth for their own activities if they could rhetori-
cally fit them into its wider goals. That is also an example of how a performative 
dimension of ideological discourse, expression of general or specific goals of 
People’s youth, was dissociated from immediate content, or constative dimension, 
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of local youth organisations. To accentuate the connection between the generation 
of mature socialism with revolutionary past, Youth day rituals were explicitly 
connected with major anniversaries mentioned above. Youth organisation was 
understood as a link between historical roots of Yugoslav socialism and expected 
future that youth was supposedly building. Link between Youth day and Titos’ 
birthday, between future and past, was explained through interpretation of current 
and future generations of youth as those that can and will continue the development 
of socialism (Pincentić, 1958). Common Youth day denominator of very different 
activities, apart from enabling and promoting mass participation, also symbolised 
group membership of youth, a belonging to youth of socialist society. A single 
relay symbolically connected the entire Yugoslav state. 

By the second half of 1950s, alongside more or less ossified official discourse 
of People’s liberation, another, more personal and nuanced discourse emerged in 
popular and mass culture. While the representations of People’s liberation were 
fundamentally similar in education and in popular culture for revolutionary gen-
eration, for generation of mature socialism very different accounts became avail-
able in parallel with the official one. Films, for example Ešalon doktora M. by 
Živorad Mitrović or Ne okreći se sine by Branko Bauer began to show a more 
human and tragic dimension of the war, exploring problematic identities in trau-
matic and violent past (Goulding, 2004: 49). Divided loyalties are a major topic of 
both mentioned films. Revolutionary struggle was presented as primarily internal 
and personal, manichean distinction between Partisans and enemies of the people 
disappeared. It should be noted that both Mitrović and Bauer were born in 1921, 
therefore parts of revolutionary generation. Although no longer young when those 
films were made, it seems like they reacted to an uniformity of official narrative 
at the time when generations without personal experience of war were growing 
up.Finally, an important characteristic of the period in which generation of mature 
socialism was growing up, was an emergence of consumer society. Rapid indus-
trialisation and urbanisation was accompanied by general modernisation of soci-
ety. During 1950s patterns of modern lifestyles were formed and widely accepted 
(Duda 2005: 143). Although significant leisure consumption in mid 1950s was 
more often an aspiration than reality, appearance and acceptance of consumerist 
values is significant. Even though most youth could not afford to vacation at the 
seaside in 1955., expectations and planning of such vacation was already a 
prominent topic in youth press (Čučković, 1955: 3). With the acceptance of con-
sumerist values, youth fashions, important for revolutionary generation as well 
but primarily as an expression of subcultural identities, obtained a qualitatively 
new role. Jeans, for example, were no longer associated just with fashions modelled 
after Western role-models, but became a generally popular article of clothing. 
Consumption itself became important, therefore a crucial attribute of jeans became 
their authenticity. Even in articles critical of youth fashions and trends, home-made 
imitations became a subject of ridicule (Nosimo farmerke, 1955: 8). That attitude, 
even though at times ridiculed of critiqued in press, points to a new function of 
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fashion as a status symbol that was becoming almost universally accepted among 
youth (Vučetić, 2012: 339). Consumption and consumerist values were not neces-
sarily a negation of revolutionary and socialist values, but were in part understood 
as their fulfilment. The generation of mature socialism could enjoy what was 
achieved through revolution and socialist development. It was able to enjoy the 
results of revolutionary tradition, but it was obligated to honour it, not as its own 
tradition proper but as its significant past.

CONCLUSION: GENERATIONAL (DIS)CONTINUITY

Most pronounced continuity between generations is to be found in official 
People’s liberation narrative of the war. Two major functions of that relatively 
immutable narrative are relevant. It constructed a common framework for 
individual remembrance (Pavičević, 2009: 94) and it functioned as a Yugoslav 
creation myth, an important component of supranational identity (Wachtel, 1998: 
133). Although quite immutable, in both roles it functioned differently for 
revolutionary and generation of mature socialism. Individual remembrances 
included in that framework were personal and immediate for first, while for the 
second both official and individual narratives were transmitted, through different 
channels of course. Creation myths, even when based on real historic events and 
persons, generally include a destruction of an existing world and a creation of a 
new, braver, purer world. Mythological transformation redeems the world and 
gives it meaning (Campbell, 2004: 27-28). As a creation myth, People’s liberation 
narrative offered an archetypical hero, a Partisan, with which members of 
revolutionary generation could and often did relate directly, while for the later 
generation that was not an option. Therefore, imitations of Partisans through 
subcultures and fashion were substituted with other role-models, from western 
films for example. 

A major generational discontinuity is the appearance of alternative revolution-
ary narratives in public alongside immutable official one. That was however not 
a negation of official narrative. As with coexistence of individual and official 
narratives in revolutionary generation, alternative narratives provided to the gen-
eration of mature socialism a complement to a common discourse with individu-
al contents. Those alternative narratives were a way in which ambiguities and 
doubts, well known to revolutionary generation form personal experience, were 
transmitted to a later generation. Finally, invented traditions also functioned dif-
ferently for different generations, integrating the revolutionary generation into a 
new socialist society, and connecting the generation of mature socialism with 
revolutionary past. At the same time, performative dimension of ideological dis-
course gained importance relative to a constative one. While for Soviet Union 
after destalinisation ideological discourse became rigid with a disappearance of 
supreme ideological arbitrator (Yurchak, 2005: 38-44), in Yugoslavia Tito retained 
that role. One of the consequences was, that even though in both cases performa-
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tive dimension grew in importance, People’s youth of Yugoslavia could, unlike 
Komsomol, remain relevant place for authentic ideological discussions. In conclu-
sion, revolutionary tradition remained important for both generations, but in very 
different forms and social functions. For revolutionary generation it homogenised 
memory on a social level and gave meaning to what it had lived through in the 
war. For the generation of mature socialism it primarily functioned as a connection 
to the origins of their society, and an explanation of imperative to remain loyal to 
socialist project and to Yugoslav patriotism that were requested of them.
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