
ГОДИШЊАК 
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

У НОВОМ САДУ 



UNIVERSYTY OF NOVI SAD 

ANNUAL REVIEW 
OF ТНЕ FACUITY OF PHILOSOPHY 

VOIЛME XXXI 

NOVI SAD 
2006 



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ГОДИШЊАК 
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

У НОВОМ САДУ 

КЊИГАХХХI 

НОВИ САД 

2006 



Уређивачки одбор 

Проф. др Мирко Аћимовић 

Проф. др Јулијана Бели-Генц 

Мр Мирјана Бошков 

Доц. др Дубравка Валић 

~ъ~~ 
(,,,~:\ ".-""~··· 

Проф. др Снежана Гудурић 

Проф. др Марија Клеут 

Проф. др Душко Ковачевић 
... с 

Доц. др Јасмина Коџопељић 

Проф. др Твртко Прћић 

Проф. др Марина Пуја-Бадеску 

Проф. Др Владислава Ружић 

Проф. др Зорослав Спевак 

Проф. др Бојана Стојановић Пантовић 

Проф. др Јулијан Тамаш 

Проф. др Корнелија Фараго 

Проф. др Михал Харпањ 

Доц. др Срђан Шљукић 

Главпи и одговорни уредници 

Проф. др Мирко Аћимовић 

Проф. др Марија Клеут 

YUISSN 0374-0730 

Издавач 

Филозофски факултет, Нови Сад 

Штам!lа 

КриМел, Будисава 

Штампање овог броја суфинансирало је 

Министарство за науку, технологију и животну средину 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХ! (2006) 
Аппиаl Review ој the Faculty ој Philosophy. Novi Sad. Vо/ите ХХХ! (2006) 

UDK 008:398=161.1 
261.6:398=161.1 

ONR 

ХРИСТИАНСТВО И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА: 

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Др Светлана М Толстая 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена механизмам взаимодействия книжной (христианской) и 

устной (народной) традиции (народный календарь, культ святых, фольклорные тексты 

библейского происхождения). 

Ключевые слова: христианство, фольклор, народный календарь, культ свя

тых, мифологизация, народная аксиология, текст, сюжет. 

Христианство и устная народная традиция - две разных культурных 

модели (парадигмы, системы), действовавшие со времени принятия славянами 

христианства в одном этнокультурном пространстве. Они различаются прежде 

всего по генезису и времени возникновения: устная традиция уходит своими 

корнями в глубокую древность, а христианство как культурная модель возник-

ло в историческое время и само покоится во многом на фольклорной основе; 

если речь идет о славянской традиции, то христианство - это "чужая", заимс

твованная культурная модель, а устная традиция - "своя", исконная. Далее, ха-

рактер, степень и формы их взаимодействия определяются такими важными 

для культуры категориями, как оппозиции "книжность (письменная форма) -
устность", "кодифицированность - некодифицированность", "официальность -
неофициальность", "закрытость - открытость", "рефлексированность (наличие 
"теории" и метаязыка; христианская герменевтика) - нерефлексированность 

(отсутствие теории и метаязыка)'', "сознательность (сознательное подцержание 

традиции) - стихийность (бессознательное следование традиции)". По сод ;1.1>- * 5f.ti~ 

~ '2. е \Jv'J иеон !*! 
..ь. 

~~ 



6 Светлана М Толстая 

жанию эти две культурные системы (модели) могут быть противопоставлены 

как религиозная и мифологическая (мифопоэтическая, космологическая); по 

"жанровому" составу они весьма схожи - обе сочетают в себе определенный 

круг представлений о мире ( соответственно христианская космология и антро
пология и фольклорная мифопоэтическая картина мира) с развитой ритуальной 

формой (религиозный культ и народная обрядность) и обширным корпусом 

текстов (вербальных, музыкальных, изобразительных). 

Направление влияния было по преимуществу односторонним - от хрис
тианства к народной традиции, т.е. от более сильной, более организованной, 

строго кодифицированной и идеологически оформленной "закрытой" системы 

к менее организованной, аморфной, не имеющей жесткого канона "открытой" 

системе. Обратное воздействие и по объему, и по значению было гораздо слабее 

и не затрагивало структурных и идейных основ христианства ( определенное 
влияние народных представлений испытала христианская демонология; цер

ковные ритуалы восприняли некоторые элементы народных обычаев и т.п.). По

этому прежде всего следует говорить о механизмах адаптации христианских 

элементов в народной культуре. Мощный пласт усвоенных народной традици

ей христианских ритуальных форм, мотивов, образов, персонажей, символов и 

концептов, наконец, текстов во многих случаях подвергался мифологическому 

переосмыслению и адаптации в соответствии с традиционной дохристианской 

"картиной мира". При этом разные области народной культуры в разной степе

ни подверглись влиянию христианской традиции. Рассмотрим несколько таких 

областей. 

1. Народный календарь. Наиболее зависимой от христианства об

ластью культурного пространства оказался народный календарь, восприняв

ший христианскую систему праздников и будней, постов и мясоедов в качестве 

структурной основы всего обрядового годового цикла. Однако, заимствовав из 

христианского календаря состав, последовательность, в значительной степени 

названия праздников, народная традиция во многих случаях не восприняла или 

восприняла лишь поверхностно ( формально) христианское содержание кален
дарных единиц и переосмыслила их в соответствии с привычными для тра

диционной картины мира мифологическими представлениями о календарном 

времени и сложившейся земледельческой магической практикой (см. Агапкина 

2002; Толстая 2005). 

Для народной традиции характерно понимание праздника как времен

ного рубежа или перерыва во временной цепи, когда открывается граница меж

ду этим и тем светом, как опаснога времени, таящего в себе угрозу обитателям 
этого света и потому требующего спецпальных защитных мер. Можно сказать, 

что главное свойство праздников - их ()Пасность для человека. По народным 
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представлениям, все праздники опасны, и чем крупнее и "святее" праздник, тем 

он опаснее, "варовитее" (полес. варовитый день, праздник; серб. варовни дан). 

Праздников люди боятся не меньше, чем нечистой силы, из страха перед ними 

соблюдают запреты, ограничения и предписания, защищаются от них теми же 

способами и с тем же тщанием, что и от демонов. По сербским верованиям из 

Болевца, дитя, рожденное в праздник св. Симеона (1 сентября) будет "сиромаш
но", т.е. будет бедняком; рожденное в Сочельник будет несчастно, а рожденное 

в Рождество - еще несчастнее. По рассказам, некогда таких детей сжигали, счи
тая их недостойными жить (поэтому матери скрывали, что ребенок родился на 

Рождество); если же ребенок рождался на Пасху, то предрекали скорую смерть 

его родителей (Требјешанин 1991: 99-1 ОО). В толковании отдельных праздни
ков и отрезков годового цикла также явственно проступает мифологическая 

и примитивно-магическая основа. Это касается даже таких крупных годовых 

праздников, как Благовещение, который в народном сознании нередко утрачи

вает свой исконный христианский смысл (благая весть начинает пониматься 

как весть о наступлении весны), или Рождество, семантика которого определя

ется прежде всего концептом начала (магия начала, первого раза, сакрального 

протособытия). 

Христианский календарь, составляющий структурную основу славянс

кого народнога календаря, предписывает почитание большей части праздников 

как дней памяти того или иного святого. Отсюда проистекает сначала совпаде

ние названия праздника и имени святого (ср. обычные и для нас "календарные" 

выражения типа "на Николу", "после Ильи"), затем отождествление праздника 

и святого и, наконец, персонификация праздника в образе "своего" святого. 

Неразличение святого и посвященного ему дня характерно, например, 

для белорусских волочебных (пасхальных, великодных) песен, рассказываю

щих о порядке следования и распределении ролей между праздниками-святы

ми, ср. "Святы Барыс снапы зносiць, Святы Ганны - дамоу возяць" (ВП: 116). 
О том, что в подобных текстах действуют не сами святые, а персонифициро

-.ванные праздники, свидетельствует присутствие в них таких "персонажей", 

как Рождество, Благовещение, Сороки (Сорок мучеников), Вшестник (Возне

сение), Покров, Спас (Успение), которые участвуют в распределении функций 

наравне с праздниками-святыми. В сербс1шх обрядовых песнях фигурирует 

вполне "человеческий" персонаж Божич (Рождество): он приветствует людей 

"из-за воды (реки)", кричит им с высокой горы, от источника, с моста и про

сит одарить его вином и ракией, рождественским копченым салом, инжиром и 

прочими яствами с праздничного стола, желает всем веселья и радости (Мороз 

1998). Антропоморфизация праздников является одним из механизмов мифо
логизации времени. 

О персонификации праздников свидетельствуют и приписываемые 

им свойства и действия. Праздники могут сердиться, обижаться на людей и 
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наказывать их за несоблюдение запретов и предписаний. В Полесье говорят: 

"Михайла мы празднуем, чтобы гром не побил хату. В этот день не рубим, не 

стираем, не берем в руки нож, не ткем кросен. Чтоб не обиделся Михайла" (Ве

ликие Автюки, Гомельщина). По сербским верованиям, "если бы не празднова

ли русальный четверг, то река поднялась бы и началось наводнение" (Зечевић 

1981: 34). В Полесье популярны рассказы о том, как опасен и коварен осенний 
праздник Чудо (день воспоминания чуда архистратига Михаила, 6/19 сентяб
ря): мужик собрался пахать поле в праздник Чудо, и был праздником наказан 

- он сам и два его вола окаменели на поле (на поле ничега не взошло; волы сдох
ли и т.п.); хозяйка выпустила на Чудо пастись телку, за что ее "Чудо покарало" 

- телку раздуло, и она погибла; одна женщина стала в этот день белить хату и 
ослепла и т.п. 

Но праздникам приписываются не только карательные, но и положи

тельные магические функции. В украинских и белорусских заговорах к праз

дникам обращаются за помощью так же, как к святым, к Богу и Богородице: 

«Праздники годовые, великие, малые, приступите, помажите ... » или в белорус
ском заговоре: "Святы Светлы дзянёчак, стань на помач! Святы Мiкола, стань 

на помач! Святая Пяцiнка, стань на помач! Святое Узнясенне, стань на помач! 

Святы Пятрок-Павел, стань на помач! Святы Iлля, стань на помач! Святы Спас, 

стань на помач! Святы Пакроу, стань на помач! ... " (Замовы: N2 1044). 
Праздник, как и святой, может почитаться в качестве покровителя се

мьи, рода, родной земли. Сагласно южнославянскому обычаю "Слава", семья 

или род "славят" одного святого (или двух святых) в день (дни) их памяти. Са

мые популярные из подобных "патронов" - св.св. Георгий, Никола, Сава, Йован, 
Лука. Однако славить моrут не только святых, но и праздники, не имеющие 

своего святого, такие как Воздвижение (Крстовдан), Покров (Покровица), Воз

несение (Спасовдан). В одной сербской народной песне поется о событиях 1571 
г.: "У пераштан (название племени) славой (крестным именем) было Воздвиже

нье (Крстовдан); чтобы этот день нам помогал, собрались все вместе перед 

церковью святого креста, испили юнаки холодного вина ... одну чашу пили во 
славу крестного имени, славные пераштане" (СМР: 264). 

На дальнейшем пути персонификации праздников моrут даже созда

ваться новые "святые", которых почитают наравне с христианскими святыми. 

Именно так появился у болгар святой по имени Младен, обязанный своим про

исхождением празднику Сорока мучеников (9 марта), который в некоторых 
болгарских регионах носит название Младенци. К Младену, как и к настоящим 

святым, обращаются с молитвами и просьбами: "Свети Младен да омлади - да 

Бог да". В сербских календарных верованиях Баба Коризма наделяется всеми 

чертами мифологического (демонического) персонажа: по поверьям, это старая, 

тощая, злая и жестокая старуха, которая угрожающе тащит за собой вериги и 

носит на плече семь палок, символизирующих семь недель поста (Недельковић 
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1990: 8). Еще один пример вторичного календарного святого - сербский персо
наж Св. Ображда, покровительница полевых рабат (пахоты и сева), персони

фицированный подвижный трудовой праздник, название которого восходит к 

слову бразда 'борозда': "св. Ображда отмечается тогда, когда первый раз пашут 

и проводят первую борозду", в честь этого праздника пекут специальный калач 

бразданицу (другие названия: браздионица, убражђаоница, подораница) (там 

же: 173). 
Таким образом, персонификация праздников и других точек и отрезков 

годового цикла имеет два разных источника: "книжная'', письменная, церков

ная традиция обозначения и трактовки праздников в связи с именами и образа

ми христианских святых придает календарным персонажам (персонификациям 

праздников) сакральный характер делает их объектами почитания наряду с ка

ноническими персонажами святых, в то время как устная традиция, вовлекаю

щая календарное время в сферу мифологических представлений, наделяет их 

демонологическими или полудемонологическими чертами и сближает с пер

сонажами совершенно другога круга - с представителями низшей мифологии. 

Впрочем, мифологизации подвержены в устной традиции и сами христианские 

святые. 

2. Сакральное и магическое в народном культе святых. Много раз 
говорилось и писалось о том, что христианские святые заместили в народном 

сознании славян языческих богов, восприняв их функции и заняв их место в 

пантеоне: св. Илья заместил громовержца Перуна, св. Николай - скотьего бога 

Велеса-Волоса, св. Параскева - богиню Мокошь и т.д. Со временем все хрис
тианские святые были в той или иной степени включены в систему народных 

представлений, верований и обрядности, освоены ею и приспособлены к ней. 

В процессе такога приспособления их образы очень далеко отошли от того, как 

они представлены в житиях и других апокрифических текстах. В определен-

11ой степени это коснулось и образов Бога, Богородицы и других евангельских 

персонажей, претерпевших существенные изменения на почве народнога хрис

тианства. 

Главное направление изменений и трансформаций, которые претерпе

ли христианские святые в контексте устной народной культуры, - это их десак

рализация и мифологизация, наделение их сверхъестественными магическими 

свойствами, способностями и властью над природными явлениями и челове

ческой жизнью. Святые опускаются на землю, ходят по пщ1ям и дорогам, захо

дят в дома, наказывают за нарушение норми запретов (так, Параскева-Пятница 

прядет по ночам на оставленной прялке, перепутывает пряжу или ломает инс

трумент, еслп женщина занималась прядением в неурочное время или в празд

ник). К святым обращаются за помощью во всех случаях жизни с молитвой или 

заговарам, дают им обеты, приносят жертвы и подарки, на них обижаются за 



10 Светлана М Толстая 

неисполнение просьб и даже наказывают - выкалывают глаза на иконе святого, 
оборачивают икону к стене, разбивают ее, пускают по воде и т.п. 

Можно указать немало случаев, когда сакральные персонажи, святые 

оказываются объединенными с персонажами совсем другога уровня - с мифо

логическими персонажами низшего уровня, т.е. с демонами. Например, в фор

мулах приглашений на рождественский ужин, кроме Бога, Богородицы, всех 

святых, св. Николы, Германа и др., адресатами (приглашаемыми) могут бьпь 

персонифицированные силы природы (мороз, ветер, туча, ср. полес. "Мороз, 

мороз, ходи кутью есть!"), животные и птицы, умершие предки, но также и 

ведьма, домовой, черт, демоны, управляющие тучами, и т.п. (Виноградова, Тол

стая 2005). 
В текстах сербских заклинаний, произносимых для отгона градовой 

тучи, имена святых попадают водин ряд с именами покойников - повесившихся, 
утопленников, которые, по народным верованиям, управляют тучами. Ср. "Не 

дај вамо, свети Јоване! Не дај, молим те!" (Толстые 1981, 64). В других случаях, 
хотя молитва-заклинание обращена к св. Савве, сам этот святой трактуется как 

повелитель небеснога скота, т.е. градовых туч: "Врати, свети Саво, своја говеда 

из нашег села ... " (там же). И, наконец, в той же позиции ив той же функции вы
ступает имя реального утопленника или висельника из данного села, напр. "О 

Радојка Зимоња! Врати твој а говеда, не дај у наша жита. Не дај, не дај, не дај!" 

(там же, 74) или: "Милија. утопљениче, врати стоку, врати! Нека иду у гору 
и воду. Тамо рода нема!" (там же, 77); "Потопалци, погибалци и обешењаци 
вод'те стоку тамо, не идите овамо" (Раденковић 1982, 363, Њ 588). Такого рода 
параллелизм, изофункциональность персонажей сакрального и мифологичес

кого ряда подтверждает тот способ усвоения народной культурой христианских 

мотивов и образов, который можно определить как мифологизация. 

Ярким примером мифологизации может служить культ св. Николая на 

Руси. Как показал в своей известной книге Б.А.Успенский, почитание Николы 

можно возвести к культу языческого бога Велеса - покровителя скота и против
ника бога-громовержца Перуна. В этой книге можно найти очень много фактов, 

свидетельствующих об отношении к Николе не только как к языческому богу, 

но и как к персонажу низшей мифологии, почитаемому наравне с лешим или 

даже медведем (Успенский 1982). У сербов подобную трансформацию претер
пе1:1ает широко почитаемый св. С:-~ва, который в народных верованиях стано

юпся покровителем скота, защитником его от волков и одновременно волчьим 

пастырем. В свой день в декабре св. Сава залез:lет на грушу, созывает волков, 

угощает их и распределяет, чей скот станет их жертвой в течение следующего 

года (СМР: 263). 
Заметно меньшее влияние христиаf!ской культуры испытали обряды 

жизненного цикла и повседневная практическая деятельность. Здесь хрис

тианские элементы привлекались почти исключительно как средства сакрали-
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зации в разнообразных актах магического (продуцирующего или защитного) 

характера и чаще всего не затрагивали их глубинного (мифологического) со

держания (ср., например, возглавляемые священниками процессии с иконами и 

хоругвями, обходы полей, молебствия, кропление водой ради вызывания дож

дя, провоцирования урожая и др.). В этой же сфере нередко предметы хрис

тианского культа и даже сами церковнослужители становились объектом или 

орудием магических действий (ср. опоясывание церквей, питье воды с икон, 

обливание водой во время засухи попа, принуждение попа поваляться по засе

янному полю ради хорошего роста хлебови т.п.). 

3. В области народной идеологии и аксиологии восприятие хрис
тианских концептов нередко облегчалось присутствием в языке и коллектив

ном сознании близких по содержанию понятий и ценностей, унаследованных 

от дохристианской эпохи. Так, например, понятие святости, которое сейчас 

воспринимается исключительно как элемент христанского мировоззрения и 

христианской системы ценностей, на самом деле входило в систему важней

ших дохристианских концептов. Как показал В.Н.Топоров в серии своих работ, 

многие тексты древнерусской литературы, в особенности тексты о первых рус

ских святых Борисе и Глебе, о Феодосии Печерском, содержат в себе дохрис

тианский субстрат святости как высшей духовной ценности. Этимологический 

анализ слов с корнем свят- в славянских языках и их сравнение с родствен

ными словами других индоевропейских языков (в частности и прежде всего с 

санскритским словом svanta, встречающимся в Ригведе и прозводным от гла
гола со значением 'вспухать, набухать, возрастать') позволил установить, что 

первоначальный, дохристианский смысл, который вкладывался в это слово, 

был связан с достаточно конкретным значением набухания, раста, плодородия, 

которое затем абстрагировалось, распространялось на духовную сферу и сак

рализовалось. Это семантическое "возвышение" определило дальнейшую эво

люцию этого слова в сторону таких новых значений, как праведность, чистота, 

добродетель (Топоров 1987, Топоров 1995). 
Столь же уверенно можно говорить о древности концепта греха - клю

чевого понятия христианской этики. Учение о грехе составляет особую разви

тую дисциплину в системе христианского вероучения, оснащенную собствен

ным набором исходных понятий, аргументов, мотивов, текстов и т.д. Если же 

мы обратимся к устной народной традиции, то в ней, разумеется, не найдем 

не только "теории" греха, но и вообще соответствующего "дискурса", какой 

мы имеем в случае "высокой" (книжной) культуры с развитой рефлексией и 

со специальными текстами, толкующими само понятие греха, его содержание, 

объем, структуру, свойства, функции, происхождение и т.п. Из этого, однако, 
1 

не следует, что категория греха вообще чужда концептуальному пространству 

народной культуры и представляет собой результат механического усвоения 

христианского понятия, простое культурное заимствование. Есть все основа-
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ния полагать, что, как и в случаи святости, в дохристианской системе мировос

приятия присутствовал некий "коррелят" христианского концепта греха; более 

того, можно думать, что это был один из кардинальных концептов дохристиан

ской культуры, который после принятия христианства подвергся существенной 

трансформации, так же, впрочем, как и сама христианская концепция претерпе

ла глубокие изменения в процессе ее адаптации к народной почве. 

То, что можно условно назвать народной концепцией греха, представ

ляет собой сложное переплетение религиозных (христианских) и мифологичес

ких (дохристианских, языческих) представлений, элементов устной и книжной 

культуры, постулатов народнога права и традиционной системы ценностей. 

Если в христианском толковании грех - это "всякое, как свободное и сознатель

ное, так и не свободное и бессознательное, отступление делом, словом и даже 

помышлением от заповедей Божиих и нарушение закона Божия" (Христианство 

1993: 430), то семантические границы славянского слова грех в его литератур
ном и диалектном употреблении значительно шире: грехом называется наруше

ние всякого закона, нормы, правила, будь то закон Божий, закон природы или 

установленные людьми нормы поведения. 

Сагласно народным представлениям, всякое действие, поступак чело

века получает некий «отклик» мира, природы, космоса, а поступак или дейс

твие, нарушающее «норму» (т.е. существующие негласные запреты) нарушает 

также и равновесие мира и грозит отрицательными последствиями для мира и 

человека. Именно в этих параметрах и формируется народное понятие греха. 

Грех - все, что противоречит норме и влечет за собой карающую реакцию при

роды (или высшей силы). При этом в народной традиции састав грехов и их 

ранжирование по силе отличаются от христианской концепции греха, предус

матривающей «измерение» тяжести греха (ср. само понятие смертного греха, 

существование семи смертных грехов, назначение наказания в соответствии с 

тяжестью содеянного и понятие меры наказания, часто в количественном вы

ражении, напр., 40 или 1 ОО поклонов и столько-то дней поста). По наблюде
ниям польского исследователя Полесья Чеслава Петкевича, "грех в понятии 

полешука - вопрос не простой; он хранит в памяти обширный перечень грехов, 
но сам их ранжирует: велики или ЦЮIСКИ грех, (просто) грех, грештю; при этом 

очень многие деяния он считает греховными, но в то же время вводит целый 

ряд грехов, не признаваемых церковью. К великим грехам он относит: убийс
тво с целью ограбления, ради мести, нанесение увечья, непочтение к кресту, 

клятвопреступление, поджег и хищение пч ел .... В то же время убийство ко
н окрада, похитителя пчел, поджигателя не только не считается грехом, но даже 

и не грешно - этим термином определяют самые незначительные проступки" 

[Pietkiewicz 1938, 271-273]. 
В народной «этике>> практически каждое прегрешение может повлечь 

за собой самые тяжкие последствия для человека, социума или всего мира, кос-
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моса. Например, градобитием могли, по народным верованиям, наказываться 

такие несопоставимые, с нашей точки зрения, преступления, как рождение вне

брачного ребенка или его умерщвление, и - нарушение запрета рубки дров на 

Рождество. Тем не менее, в некоторых жанрах народной культуры и некоторых 

фольклорных жанрах, близких идейно к книжной, церковной традиции, пред

ставление об особо тяжких грехах прослеживается. Так, в духовных стихах, по 

наблюдениям Г.П.Федотова, к самым страшным грехам относятся: 1. грех про
тив матери-земли и родовой религии; 2. грех против ритуального закона церкви 
и 3. грех против христианского закона любви [Федотов 1991, 84-86]. 

В тех сферах культуры, которые не испытали прямого влияния христи

анской идеологии, особенно тяжелыми грехами считаются преступления про

тив «родового закона» - убийство и непочитание родителей, кровосмешение, 

к которому приравнивались и нарушения законов ритуального родства, напри

мер, такие, как брачная связь между крестниками и восприемниками и т.п. В 

славянском фольклоре популярен мотив инцеста брата и сестры и катастрофи

ческие последствия этого страшного греха. Это или смерть самих согрешив

ших (часто по незнанию) или же «кара» природы: там, куда идут брат с сестрой, 

пересыхают реки, вянут леса, разбегаются звери и т.п. См., например, [Krstic 
1984, 59-69]. 

Большую опасность для социума и природы представляет невеста, ут

ратившая девственность до брака. С этим связаны известные всем славянам 

разнообразные обрядовые формы, устанавливающие «честность» или «нечес

тносТЬ>) невесты после первой брачной ночи, и система наказаний или риту

альных поруганий, адресованных обычно матери невесты, оказавшейся неде

вственной. Наряду с_ ними, принимаются меры, защищающие поля от глаз такой 

невесты: когда ее вьmодят из дома, ей завязывают глаза, чтобы от ее «грешного» 

взгляда поля не стали бесплодными; голос такой невесты способен поrубить 

скот, потому ей запрещали подавать голос, выходя из дома [Толстая 1996; Узе
нева 1999]. 

По болгарским верованиям, если в селе случится засуха или поля по

бьет град, если нападет саранча, если начнется мор на людей или на скот, то 

причину этого видят в том, что в селе есть «невенчана жена», и тогда сельский 

сход отправляется в дом к тому, кто держит такую жену и требует изгнать ее из 

дома [БМ, 348-349]. 
К наиболее распространенным и строго соблюдаемым у славян относят

ся временные (календарные, суточные, лунные) регламентации и, в частности, 

запреты на работу в праздники, особенно на Рождество, Пасху, Благовещение и 

некоторые другие, причем строгость этих запретов объяснялась не столько по

читанием праздников, сколько страхом перед ними. НаруШение таких запретов 

каралось, по нар. представлениям, рождением уродливого потомства у людей и 

скота. Украинцы считали, что «уроды родятся оттого, что муж с женою corpe-
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шили в торжественные праздники. Так, если беременная женщина мажет перед 

праздником избу, то она замажет глаза своему ребенку, и он родится слепцом; 

если муж рубит что-нибудь в праздник, то ребенок будет калекой» [Чубинский 

1872,18]. В Полесье (Онисковичи Кобрин. р-на Брест. обл.) нам сообщили, что 
если ребенок будет зачат на деды, т.е. в поминальные дни, то «глухая получа

ецца ДЫТЫНЮ>. 

Если в обычном праве карающей силой является социум (часто в лице 

его авторитетных представителей, старейшин рода), а в христианском законе 

наказание исходит от Бога, то в народной религии карательные функции припи

сываются, как видно из примеров, неперсонифицированной высшей силе или 

самой природе. При этом объектом кары здесь оказывается не согрешивший, 

как в обычном праве, а весь социум и даже весь мир. Мифологическое наказа

ние, даже если карается сам согрешивший, всегда понимается как вмешательс

тво иномирных сил. Можно зто показать на нескольких примерах. 

У южных славян были приняты разнообразные формы общественного 

наказания для лиц, совершивших тяжкие грехи: убийство, кражу, поджог, наси

лне, блуд и т.п. Болгары наказывали за прелюбодеяние таким образом: сажали 

блудницу на осла задом наперед, т.е. лицом к хвосту, бранили, поливали водой, 

оплевывали и т.п. и надеялись зтим предотвратить грозящие селу град или 

наводнение. Сербы в случае серьезных преступлений собирались краю села и 

призывали проклятье на голову виновного, независимо от того, известен он или 

нет. Для зтой акции выбирался праздничный день, и чем значительней празд

ник, тем больший зффект ожидался от ритуала. Произнося проклятья и закли

нания, люди бросали камни, комья земли, палки и т.п., из которых образовыва

лась большая куча, и зта куча оставалась на месте, и каждый прохожий должен 

был бросить на нее свой камень и произнести проклятие. Подобный обряд на

зывался анатема или проклетије или каменовање [Тројановић 1898, 20-21 ]. 
Совсем по-другому выглядело наказание в «мифологическом» праве. У 

всех славян известно верование, по которому тяжкий грех наказывается окаме

нением. Существует множество рассказов о том, что те или иные конкретные 

камни-валуны - зто люди, превращенные в камень за грехи: напр., в Полесье 

нам рассказывали, что один мужик пренебрег запретом на работу в праздник, 

пошел пахать волами в праздник Чудо и вместе с волами окаменел. У русских 

существовала вера в то, что если бабка-пупорезка не придет на помощь по пер

вому зову, то она окаменеет [Листова 1989, 143]. По белорусской легенде, «В 
начале мира жили себе свояки со свояками, родные сестры с братьями, дочери с 

отцами своим и или матери с сыновьями, кумы с кумовьями - и не знали, что зто 

грех. Тогда их Бог в наказание стал обращать в камни. Раз ехали кум с кумой с 

крещенья и захотели согрешить по дороге и в тот же миг превратились в камни. 

И с той поры начали люди Бога слушать и стали жениться чужие с чужакамю> 

[Federowski 1897, 209, N 861]. Эта легенда интересна тем, что объясняет само 
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происхождение понятия греха, причем, как мы видим, наказание в ней пред

шествует осознанию греха. 

Таким образом, «мифологическая» мораль, в отличие от социальной 

и религиозной, основывается на представлении о прямой связи поведения че

ловека с состоянием космоса и космических последствиях человеческих «пре

ступлений». «Мифологическая» мораль, следовательно, не содержит в себе «че

ловеческого» и «социального» (таковым можно считать только преступление); 

ее определяет, соблюдает, поддерживает и восстанавливает в случае нарушения 

сама природа. Подробнее см. Толстая 2000. 

4. Христианские мотивы в устной традиции. Наряду с отдельными 
элементами, структурами, семантическими категориями христианства, народ

ная традиция усваивала и готовые "тексты" или их фрагменты, целые сюжеты, 

мотивы, темы, которые становились предметом разработки в произведениях 

различных фольклорных жанров. Посредником между каноническим христи

анским текстом и текстом фольклорным служила апокрифическая книжность. 

Предметом специальных (в том числе и полевых) исследований становится 

тема славянской (болгарской, полесской, русской) "фольклорной библии" (Ба

даланова 1999; Кузнецова 1988; От Бытия к Исходу 1998; Белова 2005 и др.). 
Именно из этого "вторичного" источника (народнога христианства) различные 

фольклорные жанры черпают конкретные библейские ( евангельские) сюжеты 
и мотивы и создают на их основе фольклорные тексты. Разные жанры в раз

ной степени отступают от прямого изложения библейских событий: духовные 

стихи стремятся сохранить и событийную канву, и идейный смысл источника, 

легенды обращаются с ним значительно свободнее; другие жанровые формы 

(например, заговоры) могут лишь инкорпорировать в свою содержательную 

ткань отдельные христианские мотивы и символы. 

Попадая в фольклорный контекст, христианский элемент оказывается 

включенным в смысловое поле другога культурного и символического языка и 

неизбежно претерпевает изменения, утрачивая одни значения и коннотации и 

приобретая другие. Рассмотрим это на примере фольклорной песни о встрече 

Христа с девушкой у колодца: Христос просит воды напиться, а девушка отка
зывает ему, говоря, что ее вода нечистая. На сегодняшний день интересующий 

нас сюжет известен у восточных славян главным образом в Белоруссии, в По

лесье и на Карпатах (текст практически неизвестен на основной великорусской 

территории); у западных славян - в юго-восточной Польше и Прикарпатье (еди

ничны фиксации в других польских регионах), в Моравии и Лужице. В южно
славянском фольклоре следов этой песни отыскать не удалось. 

Разрабатывая евангельскую тему, славянский фольклор достаточно 
точно воспроизводит саму ситуацию встречи Господа с женщиной у колодца и 

их диалог с просьбой Господа дать напиться и отказом (неявным) самарянки, ~ * ~ 

# ~ 
~ \!ll::J \ЛЮ-1 ~ 
~ 
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наполняет эту реальную (бытовую) ситуацию совершенно иным содержанием, 

превращая притчу о «живой» воде веры в балладу о наказании грешной девуш

ки, умертвившей своих рожденных вне брака детей. 

Сравнение имеющегося корпуса славянских фольклорных текстов ( 46 
вариантов) показывает, что их стержневая часть, сохраняющаяся во всех пол

ноценных версиях, содержит, помимо самой ситуации встречи и диалога, еще и 

мотив наказания девушки, следующего после ее исповеди или в момент испо

веди. Сюжетную схему текста с учетом дополнительных мотивов, имеющихся в 

некоторых версиях, можно представить в виде последовательности следующих 

тематических блоков: 

1 - временная рамка события, 

11 - действия Господа/ девушки, 

П1 - встреча Господа с девушкой, 

IV - просьба дать воды, 

V - отказ девушки и его мотивировка, 

VI - ответ Господа, раскрывающий грех девушки, 

VII - узнавание и страх девушки, 

VIII - реакция Господа (требование исповеди), 

IX - исповедь и наказание, 

Х - дополнительные мотивы. 

Временная приуроченность события имеет в наших текстах два глав

ных значения: в Чистый (Великий) четверг по вечери (по обеде) (этот вариант 

преобладает в карпатских и польских версиях) и в неделю (воскресенье) по 

обеде (рано утром) (белорусские версии, западнополесские, одна карпатская, 

одна польская и одна моравская). 

Второй блок дает довольно разнообразную картину: Господь (Господ, 

Бог, Пан Бах, сам Бог, Божок, Рап Jezus, B6g, Рап Buh Chrystos, Рап Kristus и 
т.д.) ходил по свету, по улице, по слободе, по дороге, по лесу, гулял, обходил 

землю, просил подаяние, наказывал грешников; вышел прогуляться, освежить

ся; был на башне, на банкете (один или в сопровождении апостолов, учеников, 

св. Петра). В нескольких текстах этого блока вообще нет, и рассказ начинается 

с девушки, набирающей или несущей воду. Далее Господь встречает девушку 

(тексты, в которых действие начинается с Бога) или девушка, набирающая (из 

колодца, источника, озера, моря) или несущая воду, встречает Господа (старца). 

При этом в большинстве польских, одном моравском и нескольких восточнос

лавянских текстах деву шка воду "не сет", а в полесских и белорусских чаще 

"набирает" воду ( следовательно, действие локализуется у колодца). 
В отношении четвертого блока рассматриваемые версии распадаются 

на две основные группы: в первой Господь просит воды, чтобы напиться, во 

второй - чтобы омыть руки-ноги; в небольшой части текстов просьба воды не 
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конкретизируется. В восточнославянских текстах преобладает вариант с водой 

для питья, согласующийся с библейским сюжетом; в западнославянских - вари

ант с водой для мытья ног, хотя имеются и отступления от этого распределения 

в обе стороны. 

Один из наиболее устойчивых мотивов, присутствующий практически 

во всех известных текстах, - засоренность воды листьями (часто - дубовыми 

или кленовыми) , ветками, древесной пылью, песком. Поскольку эта деталь не 
связана с содержательной стороной текста, она наиболее правдоподобно могла 

бы быть объяснена каким-то общим источником. 

Следующий блок, представляющий собой чаще всего ответную репли

ку Господа с разоблачением грешной девушки, раскрывает содержание ее греха 

в нескольких основных вариантах. Во всех версиях девушка обвиняется в рож

дении внебрачных детей и их умерщвлении. При этом варьирует число детей 

(чаще всего 7 и 9) и способ их уничтожения. В большинстве случаев это утоп
ление их в воде, что трактуется в тексте в непосредственной связи с описывае

мой ситуацией и тем самым придает этой ситуации мифологический характер. 

Седьмой блок не дает сколько-нибудь значительного в содержательном отно

шении варьирования. Это необходимое звено в развитии сюжета (тем не менее 

в нескольких текстах оно пропущено) -узнавание девушкой Господа, ее страх и 

конкретные проявления этого страха: девушка испугалась, побледнела, пошат

нулась, не могла вымолвить ни слова, упала на колени, упала в ноги Господу, 

упала ниц, упала замертво. 

Значительным единообразием отличается и восьмой блок: он представ

ляет собой реплику Господа с требованием исповеди (в церкви, в монастыре, 

перед ксендзом) и покаяния. 

В девятом блоке заключена развязка всей истории: девушка по совету 

или требованию Господа приходит в церковь на исповедь и здесь ее постигает 

кара за содеянное. Наибольшее значение для трактовки всего сюжета имеет ха

рактер претерпеваемого девушкой наказания. Это не людской суд и даже не при

говор Бога, это реакция космических сил на человеческий грех, это наказание 

в его мифологической трактовке, хорошо согласующееся с представлением о 

грехе и возмездии в народных верованиях. Человеческий грех вызывает прежде 

всего реакцию земли - земля разверзается, проваливается, дрожит, поглощает 

грешницу. В части версий сама грешница "распадается", рассыпается в прах; в 

моравских текстах девушка окаменевает или превращается в соляной столб; в 

лужицких версиях грешную мать наказывают (терзают) сами погубленные ею 

дети. Подробнее см. Толстая 1999. 

В целом устная народная традиция в ее взаимоотношении с более 

"сильной" христианской культурой проявила себя как открытая, гибкая, но не 

менее сильная культурная система, способная усвоить и переработать, перевес-
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ти на свой язык и наполнить своим содержанием значительный корпус "чужих" 

элементов и текстов, включить их в свой дискурс и на протяжении тысячелетия 

обращаться с ними как с собственными культурными ресурсами. При этом в 

отношении некоторых кардинальных катеrорий народная традиция оказалась 

чрезвычайно устойчивой и "закрытой" - к таковым прежде всего моrут быть 

отнесены культ мертвых и низшая мифология, составляющие идеологическую 

основу мифологической (мифопоэтической) кулыурной парадигмы и оставши

еся практически незатронутыми христианским влиянием. 
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Светлана М. Толстој 

ХРИШЋАНСТВО И НАРОДНА КУЛТУРА: 

МЕХАНИЗМИ УЗАЈАМНОГ ДЕЛОВАЊА 

РЕЗИМЕ 

Разне области словенске народне културе биле су у различитој мери из

ложене утицају хришћанске традиције. Народни календар усвојио је хришћан

ски систем празника, али их је преосмислио у складу с митолошком представом 

о времену. Хришћански свеци у контексту народне културе бивају обдарени 

натприродним магијским особинама и способностима и постају блиски ми

толошким јунацима. У области народне идеологије, етике, система вредности 

усвајање одговарајућих хришћанских концепата олакшано је постојањем у ко

лективној свести блиских по садржају појмова, наслеђених из претхришћанске 

епохе (светост, грех и др.) Народна традиција усвајала је и готове текстове, 

сижее, мотиве, који су обрађивани у делима различитих фолклорних жанрова. 

Као посредник између канонских хришћанских текстова и фолклорних сижеа, 

служила су апокрифна дела. 
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NEKOLIKO NEPOZNAТIH STRANICA О ESKLAVONIJI 

Tamara Va/Cic-Bulic 

SAZETAK 

Rad predstavlja Kosmografiju Levanta (1554) Andre Tevea (1516-1590), renesans
nog francuskog pustolova koji је na svojim putesestvijima prosao i kroz Esklavoniju. lako 
su autorove namere da dode do saznanja о raznovrsnosti sveta, predstava koju autor stice о 
Esklavoncima povrsna је i devalorizujuca: rec је о izopacenim, iako fizicki lepim divljacima 
koji zive okruzeni divljim, krvolocnim zivotinjama. Ovakva slika vec najavljuje kasnije, do
bro poznate stereotipe о Balkanu. 

Кljucne reci: Teve, Levant, kosmograf, kosmografija, putopis, Esklavonija, stere
otip, divljak. 

U XVI veku, kada na Zapadujaca potreba za upoznavanjem sa tada mocnim 
Otomanskim carstvom, sve su brojniji francuski putnici koji posecuju na.Se krajeve. 
Medu njima su pretezno diplomate, poneki istoricar i geograf. Ime Andre Tevea, 
(Andre Thevet) samo se medutim, pojavilo и nasoj kritickoj literaturi о francusko
jugoslovenskim knjizevnim i kultumim vezama1

• 

Kosmogra.fija Levanta (Cosmographie de Levant), prvo delo Andre Tevea, 
( 1516-1590) franjevca ро pozivu, putnika i pustolova ро istinskom opredeljenju, ob
javljena je kao rezultat putovanja na Bliski istok odjuna 1549. do 1554. Tokom ovog 
krstarenja Mediteranom, koje se odvija tada vec utabanim stazama, do Carigrada, а 
zatim dalje ka Bliskom istoku, Teve, Cija ekspedicija zapocinje u Italiji, prolazi kroz 
neke gradove Istre i Esklavonije, а zatim se upucuje ka Grckoj, Turskoj, Egiptu, Ara-

1 (Pavlovic 1994:20) ali ozbiljnijeg prikaza njegovog prolaska kroz Esklavoniju, koliko је nama poznato, nije 
Ьilo. 
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Ьiji, Judeji2 ... Njegov krajnji cilj је Sveta zemlja, kako је to tada cesto Ьiо slucaj, а 
Teve koristi putovanje da Ьi proucio nepoznate krajeve i njihove stanovnike, оЬiсаје, 
prirodu - ftoru i faunu -, zabelezio svoje utiske, ali i proverio i citirao sve ono sto је 
procitao kako u antickim, tako i u delima savremenika. 

Andre Teve3
, skromnog porekla, rodio se u Angulemu; ulazi u franjevacki 

red, ali vec 1558. trazi da bude os\oboden zaveta i posvecuje se putovanjima. Neko
liko godina pre toga, tokom boravka и Italiji, srece kardinala od Lorene и Pjacenci i 
zahvaUujuci njemu krece bas na Bliski istok, koji је ujedno i njegovo prvo ozЬiljnije 
putesestvije. Iz mnogobrojnih putovanja, proisteci се vise dela koja се Teveu doneti i 
titulu kosmografa kraljeva Anrija П, zatim Fransoa II, Sarla IX i konacno Anrija Ш; 
medu njima је dakle i ova Kosmografija Levanta, za nas posebno zanimljiva. 

Naziv dela vec recito govori о njegovoj sadrzini : kosmografija - ovde shva
cena u uzem smislu kao deskriptivna geografija, opis Zemlje, ovde ne i citave vasi
one - odgovara potreЬi tako tipicnoj za renesansu, da se sva bogatstva sveta opisu i 
popisu, nabroje i prebroje. U skladu sa nazivomjeste i Teveov postupak: datje dosta 
detaljan opis svega onoga na sta on nailazi. Autor izvestava о arhitektonskom izgledu 
gradova, seraja u Carigradu, egipatskih grobnica, sektama u Judeji, lekovitim trava
ma, najboljim vinima, tipicnim zivotinjama, nacinu zivota i odevanja stanovnika svih 
tih krajeva. 

Као i vecina savremenika, autor objasnjava svoje namere u uvodnim tek
stovima, Posveti i Predgovoru. Ovi tekstovi zasluzuju posebnu paZnju, jer otkrivaju 
ciljeve koje је autor seЬi zacrtao u Kosmografiji Levanta а mogu se svesti na pet 
osnovnih, koji се i tokom samog dela Ьiti sistematski ponavljani. 

Autor podjednako zeli da ide u hodocasce u Svetu zemlju i da otkrije druge 
zemlje njemu jos nepoznate.4 Osim toga, cini se da Teve zastupa - ante litteram -
teoriju о uticaju klime na karakterne osoЬine naroda prema kojoj : 

.... Naravi, & cudi ljudi obicno nalice krajevima iz kojih oni poticu .... (Teve 1554: 15) 

2 Teve se ukrcava na brod u Veneciji 23 juna 1549. а zatim ide slede6im putem: Istra, Esklavonija, ostrvo 
Kio-Carigrad, (30. novembar iste godine), Grcka: Atina, Rodos, (novembar 1551.), Egipat (155111552), 
u prole6e 1552: Sinajska gora, Jerusalim (na Uskrs), severna Palestina, Sirija (Damask, Alep, Antiohija, 
Tripoli) i konacno ostrva Mediterana : Kipar, Rodos, Krit, Malta, Korzika, da Ьi se ekspedicija zavr~ila 
iskrcavanjem u Marselju. 

3 On је mladi sin iz porodice berbera-vidara, iz Angulema; u dcsetoj godini, protiv njegove volje, sme~ten је 
u samostan franjevaca svog rodnog grada. Vcoma mnogo cita. Pored putovanja na Bliski istok, upu6uje se 
u tada novu francusku koloniju u Brazilu. Ро povratku, postaje dvorski kapelan Katarine de Medici. Dela : 
1557, Les singulariles de !а France antarclique; 1575, La Cosmographie universelle; 1584 - Les vrais 
pourtrails et vies des hommes illus/res. Umire verovatno 23. novembra 1590. 

4 « .... пе loliko samo putesestvije naCinjeno и Svetu zemlju [ .. .] vec i govor о pulovanju ро Grckoj, Turskoj. 
Egiptu, Sinajskoj gori, Judeji, sve do Antiohije &Jermenije & i vise oslrva kako plodnih tako i neplodnih >> ..•. 

Teve 1554 : 5. Svi pгevodi u tekstu su autorovi. 
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Ovo upoznavanje moguce је zahvaljujuci prvenstveno culu vida : oci naime 
prevazilaze « sva druga prirodna cula ». (Teve 1554: 13-14) Iako cesto navodi 
razmisljanja antickih mislilaca - kao sto su Aristotel i Horacije - Teve ipak insistira 
na saznanjima stecenim na osnovu iskustva kao i na znacaju razuma ; ta saznanja on 
cesto suprotstavlja onim preuzetim od autoriteta5

• 

Оа Ьih Ьiо, veli Teve, « najЫize sto sam mogao istini.» (Teve 1554 : 4), 
autor tekst dopunjava ilustracijama, reprodukcijama dvadeset pet gravira na drvetu, 
kojima dodaje jos devet и drugom izdanju 1556. 

Poznavanje novih zemalja је i izvor mudrosti i moralne koristi jer vrlina 
proizlazi iz znanja а ne iz neznanja: 

". zeleo sam da vidim, da cujem, & da ucim, da bih se upoznao sa prirodnim &drustvenim okol
nostima, da blh ziveo kao cestit covek : smatrao sam da cu naprotiv iz neznanja pogresiti, sto је 

veoma neposteno & da cu rdavo, jadnije ziveti. (Teve 1554: 15) 

Za svoje osnovno nacelo и otkrivanju sveta ali i и samom pripovedanju, Teve 
Ьira raznovrsnost, poredeci se sa Solinom, cije delo Polihistor, predstavlja ne samo 
zemlje i gradove, vec i njihove stanovnike, njihov nacin zivota i druge « neoblcne 
stvari » ј er 

!judski um, [koji jel na!ik zemlji, koja zahteva raznovrsnost. & izmenu semena». (Teve 1554: 

5.) 

Projekat koji је autor sebl zacrtao, nece se medutim u potpunosti ostvariti ; 
zeljeni susret sa Drugim ometenje Teveovim stavovima i osecanjima: cini se da rnu 
sirina duha kao i uzivanje и buducirn otkricima uveliko nedostaju. Autor priznaje 
da је sav obarnro sto napusta Francusku. Nepoznati krajevi, « nevernici )>, drugaciji 
oblcaji, odezde, jezik, razlozi su za strepnju; autor cak priznaje da se ovakva pute
sestvija, kao sto је ono и koje se upustio on sarn, smatraju za « davolsku & veorna 
stetnu tvorevinU.)) (Teve 1554: 15.) 

Jadran је za ekspediciju polazna tacka. Ukrcavanje и Veneciji prilika је za 
nekoliko veoma pohvalnih stranica о ovorn gradu, kao i о citavoj Italiji. Prednosti 
Italije su rnnogobrojne i raznovrsne : vazduh, voda, luke, izvrsni pasnjaci, Ыizina 
mora, zbog cega је ovo gusto naseljena zernlja. Veneciju autor hvali zbog njene snage 
па kopnu i rnoru, njene trgovine, « raskosi i ingenioznog sastava zdanja )>, njenog 
vazduha « tako Ыagotvornog "" i tako ugodnog )), njenog rnilosrda prerna sirocadi 
da Ьi na kraju Ьila nazvana « jednim od svetskih cuda >) а Teve zakljucuje : 

5 « ... теаи svim prirodnim culima. ljudsko okoje najsnafnije », Teve 1554:.13. 
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Ьilo Ьi prikladпije da se о teЬi, Veпecijo, tako staroj, bogatoj, mоспој & cuveпoj, kaze 

опо sto је о Kartagiпi пekada rekao veliki rimski istoricar Salustije [ ... ] da se radije о teЬi cuti nego 

da se о teЬi malo kaZe. ( Teve 1554 : 20.) 

U stvari, Istra i Esklavonija zauzimaju veoma malo mesta и Teveovom dosta 
nepovezanom pripovedanju, jedva desetak stranica, cetiri i ро poglavlja - od 231 
stranice i pedeset osam poglavlja koliko sadrzi knjiga и prvom izdanju - ali njegov 
izbor osobenosti zasluzuje na5u paznju. 

Brod na kome је Teve, stize 29. juna и Esklavoniju, za koju kaze daje « ve
oma Јера & velika zemlja » i objasnjava citaocu da је nekada sa Istrom sacinjavala 
Iliriju. Brod tokom putovanja dva puta pristaje и Porecu, и Istri, i и Raguzi, kojaje na 
samoj granici Esklavonije. ОЬа grada su jedan za drugim kratko opisana : Porec је 

grad lep & prostran, sediste Ьiskupije, [ .... ] taj grad sagraden је па mestu veoma lepom, 

ugodпom, & plodnom. (Teve 1554: 20). 

Sledi opis ostrvceta naspram Poreca i njegove crkve Sveti Nikola. 
Raguza, ciji politicki polozaj Teve definise, « potcinjena velikom TurCinu: 

ipak onaje posebna repuЫika, koja ne priznaje nikakvu vrhovnu vlast » (Teve 1554: 
VIII/ 32.), takode је laskavo opisana, ali povrh svega, - ovde Teveove opaske postaju 
posebno zanimljive- njeni stanovnici 

Pitomi su, & prijazni i пemaju nista ekslavonskog u sebl§. : stoga пikako пе zele da ih 

smatraju Esklavoпcima (Teve 1554: 32.) 

Rec је о prvom znaku nedovoljnog postovanja prema Esklavoncima - koje 
smatra, kao sto сето pokazati - i to mnogo pre romantizma - divljacima. Ovi znaci 
postaju brojniji prilikom opisa predstavnika tog naroda, kojima autor priznaje fizic
ku, da Ьi im osporio svaku moralnu lepotu. 

No Esklavoпci su ljudi visokog stasa, & oЬilato obdareпi oпim sto priroda moze da dodeli 

da Ьi stvoreпje uciпila savrseпo lepim. Za veliciпu tela ovih ljudi (ро mom misljeпju) zasluzaп је 

vazduh [ .... ] koji im takode podaruje lepu put, & beliпu tela. (Teve 1554: 32) 

Njihova odeca se cini prilicno jednostavnom ; glavni razlog za to је, ро Te
veu, hladnoca: odeveni su (( и debela vucja, medveda ili krzna drugih zivotinja. )) 
Zene se uostalom ne razlikuju mnogo od muskaraca: « nize, lakse odevene »,а vlaZ
nost koze im daje « put neznu& Ыistavu. « 

Ako је lepota i snaga ono sto odlikuje Ekslavonce, stvari stoje sasvim 
drugacije sa njihovim nacinom zivota i oblcajima : oni su optuzeni da su »skloni 

6 Mi smo podvukli. 
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prozdrljivosti i pijancenju » do te mere da u trenucima pijanstva vide « dva predmeta 
umesto jednog » (Teve 1554 : 23); ovo је sve sto о njima primecuje i belezi Teve. 
Daleko smo od mita о dobrom i plemenitom divljaku7

• On је, naprotiv, izopacen i 
sklon porocima. 

Ovome se moze dodati jos i opaska о esklavonskom jeziku ; prirodno је da 
ga Teve ne poznaje, a\i on ga takode opisuje kao 

Veoma grub & tesko razumljiv, iako se u vise zemalja u okolini govori esklavonski. 

(Teve 1554: 24.) 

Оа Ьi se dopunila ova ne bas sjajna slika, evocira se jos i potcinjenost Eskla
vonaca « velikom Turcinu » - о kome su predstave и renesansi sustinski amblva
lentne, posto on otelotvoruje snagu, тос, prefinjenost ali i divljastvo i surovost 8 

- а 

autor tim povodom upucuje na navodno poreklo naziva esclavon, koji znaci 'rob', 
podsecajuci na nesto sto је postalo pravi mit, pricu о janicarima: 

U ratnim vremenima Turci su ih kao malu decu otimali od roditelja: otuda mi danas 

prodate sluge nazivamo esclaves " ... (Teve 1554 : 24.) 

Najveci broj stranicaje dosta paradoksalno posvecen zivotinjama koje nasta
njuju sume Esklavonije: vukovima i medvedima. Ovde se autorova masta rasplam
sava. 1 jedne i druge su ро njegovom opisu prilicno krvolocne. Dve jedine ilustracije 
koje se ticu ove zemlje uostalom jesu one koje predstavljaju lov na vukove i lov na 
medvede. 

Umesto da pokusa da objektivno opise pomenute zivotinje, - ako se izuzme 
opis razmnozavanja medveda i njihove hiЬernacije, kao i nekoliko podataka о lovu -
Teve nagomilava predrasude i izreke koje se ticu vukova i medveda. U tu svrhu, on se 
ponovo poziva na autoritete : Teokrita, Vergilija, Plinija i mnoge druge, dok istinski 
dokumentarna strana nestaje velikom brzinom. Esklavonski vukovi, na primer, ne 
samo da su « veci & suroviji nego u Egiptu, ili и citavoj Africi. » (Teve 1554 : 24.) 
vec prozdiru toliko mesa da danima posle toga ispustaju tako kuzna isparenja da 
је disanje Ijudi zbog toga otezano; otuda izreka, objasnjava Teve, za nekoga ko је 
promukao, da је« video vuka ». Jos је sumnjivije VI poglavlje, « О preobraZajima » 
koje se bavi « vukodlacima ». Sve nastojeci da dokaZe neosnovanost ovakvih « baj
ki », Teve ne moze da se odbrani od utiska da se « glasine nisu prosirile bez razloga. » 

7 Мога se prizпati da stvari пе stoje пi~ta bolje kada su u pitaпju пeki drugi пarodi : Kricani, па primer, jesu 
пajrdaviji u Grckoj, grubi, oholi & prepredeпi', 'lз.Zljivi, pokvareпi ... ' Njihov spolj~пji izgledje zabriпjava
juci : поsе duge brade, kosu do pojasa. Teve 1554 : 38. 

8 Povodom ove teme, upucujemo па veoma koristaп claпak : Lestriпgaпt Fraпk (2003), kao i па: Todorova 
Marija (1999). 
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(Teve 1554: 27.) Uzivanje и ovakvim pricama, cini se, mnogo је јасе od ze\je da ove 
price opovrgne. Druga verovanja iste vrste ticu se i medveda : oni vole med jer 

Ne postoji bolji nacin niti lek, da se olaksa optereceni mozak, & oci otezale od telesnih 

sokova. (Teve 1554: 30.) 

Tako naklonost ka cudesnom odnosi prevagu nad etnografskom vrednos6u 
putopisa. Dokazuje se dakle da је ve\iki projekat, iznet и uvodnim tekstovima, о tra
ganju za istinom i znanjem, daleko od ostvarenja. Drugi ostaje gotovo nepoznat, ali 
izvesno interesovanje za coveka jeste jedna od vrednosti ovog putopisa, kao i auto
rova novinarsko-izvestacka uloga. Slabosti ipak preovladuju : povrsnost tog pogleda 
koji Teve upu6uje Esklavoncima, predrasude i sujeverja kojima posve6uje isuvise 
mesta, stereotip (( divljaka »; odgovaraju mozda ltkusu tadasnje citalacke puЬlike, ali 
umanjuju vrednost Teveovog poduhvata. 
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Tamara Valcic-Bulic 

RESUME 

Inconnu dans notre ЬiЫiographie critique, 1 'ouvrage d' Andre Thevet (1516 -
1590 ?), Cosmographie de Levant (1554) decrit son voyage en Тепе Sainte, mais 
egalement dans les autres contrees etrangeres qui se trouvent sur son chemin. Parmi 
elles, il est reserve une petite place а l'Tstrie et l'Esclavonie. Dans les liminaires, 
l'auteur declare ses intentions: celle d'acquerir des connaissances, notamment раг 
!а vue, celle de montrer а son puЬlic par des illustrations се qu'il ne peut decrire, de 
lui offrir de \а diversite et de tirer profit moral de son entreprise. En realite, les terres 
inconnues font naitre des apprehensions chez Thevet : alors que Venise et 1' Italie son
louees sans reserve, les deux breves escales а Parence et а Raguse se revelent Ьien 
moins concluantes. Bien que les villes soient belles, le peuple esclavon est un peuple 
sauvage, enclin aux vices, sous domination turque ; meme les animaux sont plus fe
roces qu'ai\leurs, а quoi s'ajoutent de nombreuses superstitions les concemant. L'in
teret ethnographique du recit sur les Eslavons semЫe assez pauvre, !а recherche de !а 
verite et de !а connaissance mises en question et l'image de l'Esclavon devalorisante 
et superficielle au point de virer au stereotype. Neanmoins, l'ouvrage de Thevet reste 
un temoignage sur les representations occidentales de l'homme des Balkans, parmi 
d'autres. 
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SUKOB ОСА 1 SINA U NEMACKOJ 1 SRPSKOJ JUNACKOJ POEZIЛ 1 

Mr Nikolina Zobenica 

SAZETAK 

О sukobu оса i sina ujunackoj poeziji prvi put su pisali 1812. godine braca Grim, u 
okviru izdanjaPesтe о Нildebrandи. Godine 1901. Bruno Buse u studiji о Pesтi о Нildebran
dи nastoji da sistematizuje sve njemu poznate indoevropske verzije i pritom pominje i srpske 
narodne pesme. Buseove tvrdnje koriguju i dopunjuju Simonovic (1916), Medenica (1930 i 
1940), Curcin ( 1987) i Pudic ( 1980). Komparativisticka istrazivanja na temu "st1kob оса i sina" 
imala su za cilj da objasne uocene slicnosti medu indoevropskim verzijama (u uzem smislu 
tu spadaju irske, nemacke, persijska i ruske verzije, grcka se uglavnom izdvajala), da utvrde 
u kakvom odnosu svaka od verzija stoji prema rekonstruisanoj "praverziji", kao i da opisu i 
objasne odnose i veze izmedu tih verzija. Uocljive su neusaglasenosti u terminologiji, kao i 
u shvatanjima о odnosu nemackih i srpskih varijanti prema ostalim indoevropskim verzijama 
i rekonstruisanoj "praverziji". Stoga је jedan od ciljeva ovog rada da se razrese terminoloske 
nedoumice vezane za pojam "motiv", kao i za dileme oko samog motiva: ,,sukob оса i sina" 
ili "borba оса i sina". Razmatrace se specificnosti nemackih i srpskih verzija u kontekstu 
nemacke i srpske junacke poezije i indoevropskih verzija, kako bi se na osnovu strukturalne 
analize dao odgovor na pitanje: da li nemacke i srpske verzije, uprkos mnogobrojnim razlika
ma, spadaju и grupu indoevropskih varijanti "sukoba оса i sina"? 

Kljucne reci: sukob оса i sina, junacka poezija, internacionalni motivi, struktura i 
transformacija motiva. 

1 Ovaj radje skracena verzija magistarskog rada pod istim naslovom odbranjenog 13.12.2004. godine па Filo
zofskom fakultetu u Novom Sadu. 
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1.1 Odreaenje рој та "motiv" 
U nemackoj nauci о knjizevnosti pojam "motiv" definise se kao ,jedinica 

grade" (Kayser 1953: 103, Merker; Stammler 1984: 214, Frenzel 1999: VI) ili kao 
tematska jedinica. U оЬа slucaja istice se opstost kao karakteristika motiva, jer sadr
zina motiva, iako vezana za odredenu situaciju, и osnovi moze shematski da se opise 
(Schweikle 1984: 292). Gero fon Vilpert posmatra motiv kao strukturalnu jedinicu, 
"tipicnu, znacenjima ispunjenu situaciju", istice, dakle, s jedne strane, opstost moti
va, s druge strane, mogucnost da motivi kao tematske predstave posluze kao polaziste 
pesniku, koji ih zatim ispunjava konkretnim dozivljajnim i iskustvenim sadrzajima 
(Wilpert 1969: 498). 

Kompleksnost pojma "motiv" и srpskoj knjizevnosti uslovljena је postoja
njem izrazito razvijene i bogate narodne knjizevnosti, jer se pojam "motiv" razlicito 
koristi и narodnoj i umetnickoj knjizevnosti. U okviru narodne knjizevnosti razlikuju 
se dva znacenja: motiv kao "pripovednajedinica usmenih dela, posebno pripovedaka 
i epskih pesama, koja se najvise prenosi povezana sa drugima" i to kao ,jedinica 
sizea" (Recnik knjiievnih termina 1985: 453) i "kao tematsko jedinstvo koje se и ra
znim usmenim delima raznih vremena i razlicitih naroda odrzava ujednom celovitom 
oЬ\iku" (Pesic; Milosevi6-Dordevi6 1984: 165). U umetnickoj knjizevnosti motiv је 
"najuza tematskajedinica koja ne moze dalje se razlaze, to su oni delovi и kojima se 
opisuje jedan predmet, jedno lice, jedna situacija" (Recnik knjiievnih termina 1985: 
453). 

Uprkos neujednacenosti, u definicijama pojma "motiv" prisutno је odredeno 
jezgro znacenja koje omogucava da se motiv konstituise kao pojam. Motiv se uvek 
posmatra kao ,jedinica". Osnovna karakteristika te ,Jediпice" jeste da је ола sadr
zinski uopstena i da moze da Ьнdе ispunjena odredenim konkretnim iskustvenim 
sadrzajima. Medutim, iako је celovita, nije sasvim jasno da li ona moze dalje da se 
razlaZe (kao "strukturalnajedinica", па primer, motiv ;,zenidbe s preprekama") ili ne 
moze (kao najmanja tematskajedinica). 

U daljem tekstu ovog rada pojam "motiv" koristice se u znacenju sadriinski 
uopstena strukturalna jedinica graae. 

1.3. Internacionalni motivi 
Као posebna grupa motiva izdvajaju se internacionalni motivi: motivi koji se 

pojavljuju u delima mnogih naroda sveta, pre svega u usmenim pripovetkama i ep
skim pesmama (Recnik knjiievnih termina 1985: 270). Uociti internacionalne motive 
mnogo је lakse nego otkriti njihovo poreklo. Nastanak internacionalnih motiva po
kusava da se objasni pomocu nekoliko teorija koje mogu da se podele u dve grupe: 
teorije poligeneze i teorije monogeneze. 

Poligeneza se zasniva na pretpostavci da intemacionalni motivi nastaju na vise 
mesta, nezavisno jedni od drugih. Antropolozi smatraju da је to moguce samo и isto
vetnim drustvenim i kulturnim okolnostima, stoga se ova teorija о "samoniklosti" 
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motiva naziva antropoloskom. Nasupгot tome, psihoanaliza zastupa stanoviste da 
preduslov poligeneze nisu istovetne socijalne, vec psiholoske pretpostavke, tacnije 
arhetipske (Pesic; Milosevic-Dordevic 1984: 18) predstave. 

TeorUa monogeneze polazi od pretpostavke da odredeni internacionalni motiv 
nastaje na jednom mestu i da se odatle prenosi s generacije na generaciju, dakle, u 
vremenskoj liniji putem nasledivanja (dijahrono) i / ili da se prenosi od mesta do 
mesta, u prostornoj dimenziji putem "pozajmljivanja" (sinhrono). Kad se sire11je 
iz jednog izvora odvija dijahrono, podrazumeva se zajednicko poreklo i "srodnost" 
medu motivima. Tako su, na primer, braca Grim pretpostavljala da su internacionalni 
motivi koji se srecu u knjizevnostima indoevropskih naroda zapravo relikti nekadas
njeg pramita zajednickog tim narodima, tragovi koji su se prenosili otprilike tri-cetiri 
hiljade godina paralelno s izdvajanjem iz zajednicke grupe naroda. Najveca slabost 
ove tzv. mitoloske teorije је sam postulat na kome ona pociva, naime, пе postoje 
dokazi о postojanju jednog indoevropskog naroda (JnfoROM 1997). Sinhrono sire
nje iz jednog izvora putem pozajmljivanja odredenih motiva iz jedne knjizevnosti 
u knjizevnost drugog naroda ne podrazumeva "srodnost", vec varijacUe istog moti
va. Zacetnik ove "teorije migracije ili difuzUe" је Teodor Benfaj [Theodor Benfey ], 
koji је nastojao da dokaZe da internacionalni motivi u pripovetkama poticu izjednog 
izvora, Indije, odakle su se sirili preko cele Evrope (Lang 1996). Migraciona teorija 
ima dosta pristalica, i, mada su neke njene radikalne tvrdnje vrlo brzo odbacene, ona 
se ipak smatra odrzivom kada su u pitanju veci "motivski kompleksi". Slicnosti u 
velikom broju detalja kod varijanti istih motiva u knjizevnostima razlicitih naroda ne 
mogu da budu slucajne, vec su verovatno uslovljene preuzimanjem motiva (Merker; 
Stammler 1984: 217-218). 

Za proucavanje internacionalnih motiva koristi se komparativni pristup, porede 
se iste ili slicne "pojave" u dve ili vise knjizevnosti (Milosavljevic 2001: 349-350). 
Odredene "pojave" u knjizevnostima mogu da se posmatraju s razlicitih aspekata i 
s razlicitim ciljem, na primer, da se otkrije istorijat odredene pojave, okolnosti pod 
kojim је nastala ili njena struktura. 

Istorijsko-geografska ili finska metoda razvila se na osnovu migracione teorije 
i nastoji da otkrije istorijat nastanka svake pojedine knjizevne tvorevine, tako sto 
analizira oЬ!ik izvome forme i varijanti, i pritom pokusava da utvrdi vreme i mesto 
nastanka izvorne verzije, kao i prostorne i vremenske puteve sirenja te tvorevine i 
njenih modifikacija (Pesic; Milosevic-Dordevic 1984). Ova metoda iskljucuje pret
postavku da је Indija ishodiste svih pripovedaka s internacionalnim motivima i za
kljucke о nastanku izvodi tek nakon paZljivih razmatranja rezultata istraZivanja. 

Komparativno uporedivanje internacionalnih motiva u okviru razlicitih knji
zevnosti podrazumeva i uporedivanje vremenskih i prostornih okolnosti pod koji
ma su razlicite verzije motiva nastale (Medenica 1927: 235). Rezultati proucavanja 
mogu da olaksaju razumevanje razlika i slicnosti medu verzUama, ali nekada mogu 
da budu i zbunjujuci. Primer za takav slucaj predstavlja poredenje srpske junacke 
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poezije i germanskejunacke poezije i sage. Vremenske razlike (sedam-osam vekova) 
i prostorna razdaljina (Skandinavija - Balkan) izmedu nastanka i zapisivanja tekstova 
germanske i srpske junacke poezije izuzetno su velike, ali, uprkos tome, medu poje
dinim pesmama uocene su slicnosti koje naucnici ne umeju da objasne. Vremenske 
i prostorne okolnosti njihovog nastanka cine migraciju grade i motiva malo verovat
nom, а i drustvene i kulturne okolnosti nastanka srpske i gemianske junacke pozUe 
su toliko razlicite, da ni antropoloska teorija ne moze da pruzi adekvatno objasnjenje 
(Medenica 1927: 244-245) za evidentne slicnosti koje ne mogu da budu slucajne. 

Analizom strukture razlicitih varijanti jednog intemacionalnog motiva moze 
da se rekonstruise osnovna struktura koja se krije iza niza varijanti istog motiva. 
Ovakva strukturalna analiza moze da odgovori na pitanje da li se kod konkretnog 
motiva radi о monogenezi (iza svih navedenih varijanti krije se zajednicka struktura) 
ili о poligenezi (ne postoji veza medu razlicitim strukturama, slicnostje tipoloske pri
rode). Struktura se и ovom slucaju ne shvata kao forma, vec kao sadrzaj, dakle, kao 
skup elemenata i njihovih medusobnih odnosa. Iako se osnovna struktura menja i 
prolazi kroz razlicite transformacije, опа zadrZava izvesne njoj svojstvene konstante, 
koje mogu da se uoce samo ako se varijacije te osnovne strukture posmatraju и svojoj 
ukupnosti, dakle niposto nezavisno jedna od druge, jer и tom slucaju konstante ne 
Ьi mogle da se identifikuju kao takve (Levi-Strauss 1988: 60). Uocavanje konstanti 
oteZava viseslojnost strukture, koja se sastoji iz vidljivog dela, tzv. sekvenci, i nevid
ljivih naslaga, simultanih shema. Svaka sekvenca hronoloski prikazanih dogadaja 
podrazumeva postojanje odredenih kosmoloskih, geografskih, socioloskih i drugih 
shema (isto: 148-152). Promene и okviru sekvenci odraz su mnogo duЫjih promena 
na nivou shema, а nedoslednosti и okviru sekvenci ponekad su posledice tih dubln
skih promena. Na taj nacin, iz osnovne strukture nastaju nove strukture koje pored 
zajednickih konstanti poseduju i niz varijaЫi uslovljenih razlicitim shemama. 

Iako је zacetnik ove analize, К\оd Levi-Stros, Ьiо "izrazito anithistorijski ras
polozen" i promene и strukturama posmatrao iskljucivo sinhrono, postoje i tefuje 
da se dokaZe da "i zamisao о strukturama moze posluziti za raspravljanje kako sa 
romanticarskim tako i sa pozitivistickim nasledem и estetici i и nauci о knjizevnosti." 
Posle 1941. godine nastao је citav niz pokusaja da se "objedini strukturalisticko gle
danje sa istorijskim shvatanjem sveta" (Konstantinovic 1978: 16-17), ajedan takav 
pokusaj predstavlja i ovaj rad о sukobu оса i sina. 

1.4. Sukob оса i sina 
U literaturi је diskutabllno da li је "sukob оса i sina" motiv i da li је proЫema

tican odnos izmedu оса i sina koji је zaokupljao paznju toliko autora, и stvari, sukob 
ili borba. 

U nemackoj literaturi ponekad cak jedan autor и istom tekstu koristi razlicite 
termine. U toj pojmovnoj zbrci tesko је odluciti se zajedan termin koji Ьi mogao da 
obuhvati razlicita shvatanja, omoguci pregled i terminolosku doslednost. Medutim, 
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neki teгmini ipak su fгekventniji od dгugih: najcesci је "motiv" (Beyschlag 1962, 
de Vгies 1953, Gysi 1963, van dег Kolk 1967, Мегkег; Stammleг 1984: 223, Noг
man 1973, Schneideг 1962), zatim "saga" (Busse 1901, Ehгismann 1954: 121-137, 
Heusleг 1943, Meyeг-Fгanck 1947), "fabula" (de Воог; Newald 1955: 65-73, Gu
tenbrunner 1976, Rosenfeld 1952), "tema" (Haug 1997, Miller 1994) i "sema radnje" 
("Handlungsschema") (Bгaun 1961, Haubrichs 1995). U srpskoj Iiteraturi Curcin, 
Simonovic, Medenica, Pudic i Krstic koriste termin "motiv". 

Ako se uzmu и obzir osnovne kaгakteгistike pojma "motiv" kao sadriinski 
uopstene strukturalne jedinice grade, sukob оса i sina u Pesmi и Hildebrandu jeste 
motiv, јег "sukob оса i sina" sadrzinski је uopstena jedinica gгade о Нildebгandu i 
Ditгihu, i moze dalje da se гazlaZe na elemente kao sto su, na ргimег, "pitanje о pore
klu", "ргiргеmа za borbu'', "prepoznavanje", "pokusaj izmiгenja", "borba" itd. Kad 
је гее о srpskim pesmama, "sukob оса i sina" vezanje za gradu о Marku Kгaljevicu 
ili Ivu Senkovicu (Ivanu Senjaninu), njihov sukob moze shematizovano da se pгikaze 
i гazlozi ("konflikt" ili "nespoгazum izmedu оса i sina", "otac napada sina", "sin bezi 
od оса", "izbegnuta ЬогЬа"), ргi сети se taj sukob ispunjava odгedenim konkгetnim 
iskustvenim dozivljajima koji su pгoizasli iz vгemenskih i pгostoгnih okolnosti и ko
jima su ove pesme nastale. 

U nemackoj i sгpskoj Iiteгaturi isti motiv se obelezava гazlicitim nazivima: 
"ЬогЬа оса i sina", "konflikt izmedu оса i sina", "potгaga za осет" (Fгencel 1999: 
257), "sukob оса i sina", "dvoboj оса i sina" (Daemmгich 1995: 361-364) cak i "su
daг оса i sina" (Medenica), sto otezava pгecizno гazgгanicavanje i odгedivanje ovog 
motiva. 

U Pesmi и Нildebrandu dolazi do amЬivalentne situacije - Hildebгand је ovde 
otac i гatnik, ali kao otac on nije prihvacen, sin ne pгepoznaje оса, stoga ne moze da 
bude гесi о konfliktu izmedu оса i sina. Do sukoba dolazi izmedu dva гatnika; on 
se odigгava prvo na veгbalnom planu, zatim oruzano, tako da ovaj sukob ргегаstа и 
ЬогЬu. Naznake potгage za осет и ovoj pesmi nema, stoga је njen centгalni motiv 
"ЬогЬа оса i sina". S dгuge strane, и pesmama Uros i MrnjavceviCi i lvo Senkovic i 
aga od RiЬnika ne dolazi do borbe, vec samo do napada оса na sina, koji sin izbega
va. U prvom slucaju taj је napad uslovljen besom i mrznjom, i ovde је zaista гее о 
konfliktu, а и dгugom slucaju otac ne prepoznaje sina, vec и njemu vidi neprijatelja. 
U pesmi о Kraljevicu Marku i sinu dolazi i do ЬогЬе i do konflikta, dakle, do sukoba 
и svakom smislu. 

Termin "sukob" namece se kao najpogodniji,jeг on moze da podгazumeva i 
konflikt, dakle, sukob oprecnih stavova i shvatanja, veгbalni sukob, ali i fizicki obгa
cun, odnosno borbu (Recnik srpskohrvatskoga knjiievnog jezika 1976: 75), i time 
pokriva celu Iepezu odnosa izmedu оса i sina pгikazanih и navedenim pesmama. 
Pored toga, to Ьi Ьiо i najprecizniji pгevod pojma "Vateг-Sohn-Kampf', vгlo cesto 
koгiscenog и nemackoj liteгaturi о motivu и Pesmi о Hildebrandu i ostalim indo
evгopskim verzijama,jeг гее "Kampf' и nemackomjeziku ima vise znacenja, kao sto 
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је to slucaj s recju "sukob" и srpskom jeziku - podrazumeva, dakle, i fizicki obracun 
i konflikt (Langenscheidts Groftw6rte1·buch Deutsch als Fremdsprache 1998: 536). 
Stogaje "sнkob оса i sina" odgovarajuci пaziv za ovaj motiv, jer obuhvata sve tipove 
odnosa izmedн оса i sina koji se ројаvlјчјн н navedenim nemackim i srpskimjunac
kim pesmama. 

1.5. Nemacka i Sl'pskajunacka poezija 
Junacka epika је epsko pesnistvo koje govori о jнnackom dobu nekog na

roda ("heroic age"). Razliciti narodi su u razlicito vreme prolazili kroz taj period, 
mada on nije posvedocen kod svih naroda sveta. Nemacka junacka poezija vezнje se 
zajuпacko doba Germana, vreme Seobe naroda (Clшdwick 19682 I: 10, 16), u uzem 
smislu period izmedu 4. i 6. veka (Weddige 2001: 214). Srpska jнnacka poezija peva 
о junackom dobu Srba od osvajanja Turaka и 15. veku do srpskih ustanaka pocetkom 
19.veka (Chad\vick 19682 II: 309). 

Gemшnskajunacka poezija, u koju spada i Pesma о Нildebrandu, pripoveda 
о podvizima junaka iz vremena Seobe naroda, sadrzi istorijske elemente, ali prisut
ni su i fikcionalni elementi (Chadwick 19682 II: 20-25). Namenjena zabavi dvorske 
puЬlike, ona odslikava tzv. junacki milje, koji је kod Germana aristokratski: junaci 
pripadaju drustvenom sloju aristokratije, mesto radnje u pesmama је dvor, sator vode 
ili bojno polje, gde se peva i pije ili se vode borbe. U pesmama se slave vrline junaka 
kao sto su hrabrost, odanost i velikodusnost, а preziru se slabosti i mane kao sto su 
kukaviёluk, 11evera, podlost, skrtost, arogancija, grubost prema clanovima domaciп
stva i nepostovanje zakletvi (isto: 64-79). 

Preplitanje istorije i fikcije karakteristicno је i za srpsku junacku poeziju. 
U star·ijim junackim pesmama koje se odnose na doba pre turskih osvajanja, junaci 
pripadaju aristokratskom miljeн. u tim pesmama peva se о zivotu vladara i plemica 
na dvorovima, о slavljima i о borbama. U drugoj fazi junackog doba na scenu stupaju 
poznati odmetпici-uskoci i hajduci, dok sujunaci и pesmama s krajajunackog doba 
narodne vode u borbl za oslobodenje od tшske vlasti (Chadwick Ј 9682 П: 364-365) i 
ove pesme vise nemaju za cilj samo da zabave, vec i da ohrabre za borbu. 

Srpska juпacka poezUa koja peva о periodu pre turskog osvajanja ima naj
vise slicnosti s nemackom junackom poezijom: pesme se pevaju radi zabave, о ju
naciшa koji pripadaju aristokratskom miljeu, а autori i pevaci junackih pesama su 
anonimш. U kasnфm fazama, stare srpske "velmoze" iz pesama "starijih vremena" 
ustupaju mesto junacima novijeg doba. Pesme koje pevaju о vremenu srpskih ustana
ka nemaju vise samo funkciju da zabave, njeni pevaci vise nisu anonimni. 

Pored navedenih opstih karakteristika, nemacka i srpska junacka poezija 
saci1·1:c i tipicne karakteristike svojstvene junackoj poeziji odredenog naroda, јег ju-
11acke pesme odslikavaju "оЬiсаје, verovanja, moralne norme, secanja na istorijske 
dogadaje i licnosti" (SamardzUa 2001: 11 ), sto se razlikнju od naroda do naroda. 
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Grada nemacke i srpske junacke poezije prevashodno је istorijska, ali cak 
ni junacke pesme nastale na osnovu istorijskih dogadaja ne mogu da se izjednace s 
istorijom, jer junacka poezija је rezultat spoja istorije i fikcije (Vitosevic 1987: 122). 
Pored istorijskih i fikcionalnih elemenata, nemacka i srpskajunacka poezija poseduju 
i mitske elemente. Status junacke poezije izmedu istorije i mita ogleda se i и licnosti 
junaka, jer, posto se junak od coveka uzdize do (polu)boga, dogadaji ujunackoj poe
ziji odigravaju se izmedu stvarnog i onostranog, izmedu ljudske i bozanske ravni. 
G lavna tema junacke poezije је prevazilafenje ogranicene prosecne ljudske egzisten
cije, prelaz na vise stepene ljudskosti u vidu ispita zrelosti, tzv. ratnicke inicijacije 
(Loma 2002: 13). U takvim situacijama junaci potvrduju svoju izuzetnost ili gube 
status "heroja" (Samardzija 2001: 67-68). Potvrdujuci svoju izuzetnost, junak stice 
veliku cast i slavu, а castje zajunaka vafnija i od zivota. Ako sacuva ne samo svoju 
licnu cast vec i cast svoje zajednice, on i posle smrti zivi и kolektivnom pamcenju i 
postaje besmrtan. Postoji samo jedna sila kojaje iznadjunaka i kojoj se on pokorava: 
sudЬina. SudЬina neumitno nosi i savladava coveka, stavlja ga pred svrsen cin, jer sve 
је predodredeno i nista ne moze da se promeni. Posto junak ne veruje и mogucnost 
slobodnog izbora, on ni ne vidi razliku izmedu tragicne i sopstvene krivice (Bowra 
1964: 144) i njegove greske, mane i slabosti, njegovi pogresni izbori, nikada nisu 
razlog za "sudЬinski" tok dogadaja. 

2. INTERNACJONALNI MOTIV "SUKOB ОСА I SINA" 

2.1. Proucavanje internacionalnog motiva "sukob оса i sina" 
Internacionalni motiv "sukob оса i sina" proucava se od 1812. godine, kada 

su braca Grim priredila prvo potpuno izdanje Pesme о Hildebrandu, и stihu, s tuma
cenjem i analizom. Na njih se nadovezao Ludvig Uland, pesnik nemackog romantiz
ma, koji se bavio komparativistickim proucavanjima persijskog i gotskog kruga saga 
(Uhland 1865: 169-172). 

Godine 1901. nastaje delo koje је udarilo cvrste temelje komparativnom 
proucavanju motiva "sukob оса i sina": Bruno Buse pise opsirnu studiju о Pesmi о 
Нildebrandu, u kojoj zagovara teoriju poligeneze, dakle, teoriju samoniklosti motiva 
i koja predstavlja prvu opseznu studUu о poznatim verzijama borbe оса i sina kod 
indoevropskih naroda (mada pominje i vanevropske verzije) (Busse 1901). Dve go
dine kasnije Poter se nadovezuje na Busea, potvrduje i prosiruje njegovu tvrdnju о 
verzijama ovog motiva u razlicitim delovima sveta, u Evropi, Aziji i и Juznoj Americi 
(Potter 1902/1972). 

Iako Kaufman ovaj motiv pogresno naziva bajkom, jedan је od prvih nauc
nika koji zastupaju migracionu teoriju о nastanku internacionalnog motiva "sukob 
оса i sina"(Kauffmann 1896: 153). Migraciona teorijaje dugo vremena imala najvise 
pristalica medu naucnicima koji su se bavili ovom proЫematikom, а najveci autoritet 
medu njima Ьiо је Georg Bezeke. Bezeke smatra daje motiv "sukob оса i sina" па-
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stao kod Persijanaca, odakle је pozajmljivanjem presao u knjizevnosti drugih naroda 
(Baesecke 1940: 146-151 ). 

Bezekova teorija naisla је na mnoge zamerke. Jako neki njeni kriticari ne 
smatraju da migraciona teorija u celini treba da se odbaci (Hatto 1973: 82 l ), drugi 
su, po!azeci od slabosti i nedoslednosti u tumacenjima migracione teorije, ukazali na 
potrebu za drugacijim objasnjenjima, koja се eliminisati nedoslednosti u tumacenju, 
te se ponovo okrecu teoriji о zajednickom poreklu motiva ( de Vries 1953: 265-272, 
Meyer-Franck 1947: 470-471, Rosenfeld 1952: 415-422). 

Postojanje zajednicke indoevropske ideologije i mitologije pretpostavka је 
za Milerovo tumacenje sukoba оса i sina. Na osnovu teorije trofunkcionalne struktu
re2 Miler daje cetiri moguca tumacenja smrti sina u sukobu s ocem: prvo, preveliko 
juпastvo i nadzemaljska snaga sina koji ugrozava vlast (Konla, Suhrab); drugo, mrz
nja prema progresivnom toku buducnosti; trece, zelja da se sacuva identitet velikog 
junaka (veliki junaci ро pravilu nisu ocevi) i, cetvrto, zelja da se povrate izuzetne spo
sobnosti junaka, koje su privremeno prenesene na sina. Junak, nosilac druge funkcije 
(vojnicke) ima za obavezu da ро svaku cenu stiti nosioca prve funkcije (vlast), kao 
sto to сiпе Rustem i Kuhulin [Cuchulain] (Miller 1994: 319-323), а posle пeuspelog 
pokusaja da izbegnu konacan sukob, to cine ·i Hildebrand i Ilja. Na osnovu teorije 
trofunkcionalne strukture mogu da se tumace pre svega irske i persijske verzije, ali 
i nemacke i ruske, jer sva cetiri junaka delaju u ime neke vise iпstance, svoga kralja 
(Kuhulin i Rustem) i vode (Hildebraпd) ili kпeza (Ilja). Prema Mileru, u indoevrop
skoj epskoj knjizevnostijunak пikada ne параdа ili ublja ociпsku ili kraljevsku figuru 
(kao u mitu о Edipu) (Miller 1994: 322), stoga grcka verzija пе Ьi Ьila indoevropskog 
porekla. Medutim, ako se uzme u obzir da је i Odisej napustio porodicu da Ьi po
mogao Agamemпonu u пjegovom pohodu na Troju (kao ratпik u sluzbl kralja), i da 
Odisej od Telegona stiti svoju zemUu (treca funkcija), а Telegoп ga ublja u пeznanju, 
u tom slucaju i grcka verzija moze da se tumaci u okviru trofunkcionalne strukture. 

Milerovo tumacenje sukoba оса i siпa dopuпjuje Poterovo. Na osnovu pri- · 
mera iz knjizevnosti razlicitih naroda i razlicitih knjizevnih vrsta, Poter sukob оса i 
sina tumaci kao posledicu drustvenih promena - postepenog prelaza iz matrijarhata u 
patrijarhat. Miler posmatra motiv kao projekciju odredene ideologije karakteristicne 
za jednu grupu naroda - indoevropsku. U odnosu па druge verzije, indoevropske 
izdvajajedna specificnost- vojпicka funkcijajuпaka i njegova odanost vladaru. Sam 

2 Trofunkcionalnu strukturu uocio је indoevropeista Zorz Dimezil [Georges Dumezil]. Teorija trotiшkcionalne 
ideologije tcoloskih i mitoloskih predstava starih lndeovropljana predstavlja pomak u proucavanju indo
e1·~·.pske uporedne mitologije. Као sto to i sam naziv kazuje, ova teorija bazira se na verovanju da sc kod 
Indoevropljana mogu uociti tri osnovne funkcije: prva Љnkcija је funkcija vlasti i ona se deli na svestenu, 
drzavnu i pravnu; druga funkcija је nosilac telesne snage i borbene vеЉпе, а treca oЬilja i plodnosti. Na 
dru~tvenom planu to odgovara trima stalezima: svestenicko-kraljevskom, vojnickom i seljackom. Sigurno је 
da su trotilnkcionalne strukture davno nastale i da su u velikoj meri tipicne za ranu duhovnost indoevropskih 
1ыroda, ali nisu prisutne u svim pojedinim sistemima i mitoloskim predstavama (Loma 2002: 15-18). 
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tok borbe, koji је jedino u indoevropskim verzijama regu\isan i univerzalan, ide и 
prilog Milerovoj pretpostavci. 

2.2. Indoevropske verzije 
Jos od Busea uvrezeno је misljenje da su cetiri najstarije verzije motiva "su

kob оса i sina": nemacka Pesma о Hildebrandu, irskajunacka saga о borЬi Kuhulina 
i Konla [Conla], epizoda о Rustemu i Suhrabu iz persijskogjunackog ера Sahname i 
ruske junacke pesme, tzv. Ьiline ("byline") о Ilji Muromcu i Sokolniku. U grckoj sagi 
о Telegonu, Odisejevom sinu s Kirkom, sin uЬija оса, tako da se ova verzija izdvaja. 
Nemackim verzijama Ьiсе posveceno vise paZnje u posebnom poglavlju, dok се u 
ovom poglavlju Ьiti navedene preostale cetiri verzije hronoloskim redom. 

Grcka verzija о Odiseju i Telegonu је najstarija, zapisana oko 570. godine, 
а nastala u Kireni, starogrckom gradu u Severnoj Africi, zbog cega sadrzi libljske i 
egipatske elemente (Wilamowitz-Moellendorff 1884: 184, Hartmann 1917: 81 ). Za
postavljena od vecine naucnika, ova verzija poznata је samo iz druge ruke, i to и 
nekoliko varijanti (Wilamowitz-Moellendorff 1884: 191). 

Smatra se da је irska verzija nastala u 8. veku kao spoj motiva "sukob оса 
i sina" i sage о poznatom irskom junaku Kuhulinu. Kuhulin је jedan od onih junaka 
kojimaje sudeno da umru mladi, а takva sudЬina nije u skladu s ulogom оса koji nad
zivljava sina. Irska saga о Kuhulinu i Konla sacuvana је u vise varijanti (Thurneysen 
1921: 403-412, The Tain 1970: 42-44 ). 

Persijska verzija borbe оса i sina, Rustem i Suhrab, zapravo је jedna epizoda 
u okviru ера Sahname (Knjiga о kraljevima) velikog persijskog pesnika Firdusija. Ер 
је zapocet 975. godine, najverovatnije zavrsen 1010. godine i opeva slavu Irana pre 
arapskog osvajanja u 7. veku, kad su Iranci preuzeli arapsku veru i pismo. Rustem је 
kod Firdusija najveci junak kralja Kausa, obdaren izrazitom fizickom snagom, sklon 
pijancenju i u posedu izuzetnog konja (kao i Kraljevic Marko) (Barjaktarevic 1928: 
LXXV). Posto se ova verzija smatra najpotpunijom od svih poznatih, neki naucnici 
smatraju daje upravo ona izvor iz kog su nastale sve ostale. Medutim, ovaj ер nastao 
је krajem 1 О. i pocetkom 11. veka, dok su irska i nemacka verzija nekoliko vekova 
starije. Firdusi jeste koristio starije izvore i narodna predanja za pisanje ovog ера, 
tako daje vreme nastanka same grade nepoznato, alije izvesno, medutim, daje grada 
prilagodena novom vremenu, vremenu u kom su postale vaZne odredene dvorske i 
drustvene konvencije, s jasnom svescu sta dolikuje, а sta ne. 

Najmlada od cetiri verzije је ruska, koja se vezuje za lik Ilje Muromca, 
poznatog kozackog junaka iz kruga junackih pesama oko velikog kneza Vladimira 
od Кijeva, koji је vladao od 1113. do 1125. godine. Pretpostavlja se da su Ьiline s 
motivom "sukob оса i sina" nastale u 14. veku, ali su zapisane tek u 19. veku. Neka 
svedocenja upucuju na to daje Ilja Muromec Ьiо istorUski lik i daje ziveo oko 1188. 
godine (Hapgood 1969: 263-266). Poznato је cetrdesetak varijanti pesme о borЬi Ilje 
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Muromca sa sinom Sokolnikom, od kojih se ni jedna ne istice svojom иmetnickom 
vrednoscи (Traиtmann 1935: 301-308). 

Nakon sto је иporedio navedene verzije, van der Li је pokиsao da rekonstru-
ise "praverzijи" iz koje sи se razvile sve ove verzije: 

Neki veliki junak zacinje u tudini sina s nekom nadzemaljskom zenom. Vec rano obda~en 

cudesnom snagom, sin s nekim predmetom koji је otac ostavio pri odlasku sam odlazi od 

majke da trazi оса. Otac i sin se srecu, ali posto sin, kom је receno da cuva tajnu svog rode

nja, ne odgovara na ocevo pitanje о poreklu, dolazi do borbe u tri ili cetiri faze. Na pocetku 

pobeduje sin, ali otac ga nekim neoblcnim sredstvom nadvlada i Ьаса sa sebe, da Ьi ga zatim 

ublo. Kad otac prekasno prepoznaje sina ро gnorizmi (znaku prepoznavanja), glasno tuguje 

za svojim sinom (Van der Lee 1957:70-71). 

U svim verzijama mиskarac napиsta zenи da Ьi slиzio vladarи (Hildebrand 
slиzi Ditrihи, Kиhиlin Konhovorи [Conchobor], Rиstem Каиsи, Ilja Vladimirи) ili 
da sam izvrsi svojи vladarskи dиznost (Odisej). Iz obaveze prema svome vladarи 
(Hildebrand, Kиhulin, Rиstem, Ilja) ili svojoj kraljevskoj funkciji (Odisej), on vodi 
ЬоrЬи s nepoznatim jиnakom, а taj jиnak је njegov sin zacet и tudini. Otac i sin raz
dvojeni sи od trenutka zaceca i иglavnom pripadajи neprijateljskim stranama: Tele
gon pustosi Odisejevu zemUи, Hadиbrand и оси vidi neprijateljskog Ниnа, za ratnike 
Alstera Konlaje opasan decak koji moze da ih иgrozi, Sиhrab је sin Iranca i Tиranke, 
а Sokolnikje sin ruskog kozaka i Zlatigorke, zene neoblcne snage koja zivi sama na 
svom dvorи i podseca na neko mitsko Ьiсе (Traиtmann 1935: 307), а и nekim verzi
jama onaje Tatarka, dakle pripada neprijateljskom plemenи, kao i Sиhrabova majka 
(Potter 1902/1972: 32). 

Uloga majke је иloga napиstene zene. U nemackoj verziji ona је и pozadi
ni, samo se pominje, а и svim ostalim verzijama ona salje sina оси nakon izvesnog 
vremena (najcesce sedam godina), kad on vec (rano) stasa и jиnaka i kad pocne da 
pita za оса. U nekim grckim i irskim verzijama majka carobnica ima osvetoljиblve 
namere: Кirka Telegonи daje otrovno orиzje (Willamowitz-Moellendorff 1884: 194), 
а Efe [Aife] daje Konla tri magicne zapovesti. 

Znak prepoznavanja и ovim verzijama najcesce је prsten koji postoji и per
sijskoj, irskim i ruskim verzijama, dok se "prsten" s ruke (grivna?) ponиden u Pesmi 
о Hildebrandu kao znak pomirenja shvata kao izmenjeni osnovni element. Ponekad 
је znak prepoznavanja krst ili mac. U svakoj od ovih verzija vec pri prvom sиsretи 
postoji blentna mogucnost prepoznavanja - Hildebrand zna koga ima pred sobom, 
Hadubrand to ne zeli da prihvati; Kиhиlinje mogao odmah da shvati, а и nekim vari
jantama on i zna da se bori sa sinom, kao sto to zna i Konla; и rиskoj verziji Sokolnik 
verovatno zna s kim se bori, јег u mnogim varijantama on izricito pominje ime Ilje 
Muromca; и persijskoj verziji Sиhrab prepoznaje sve znake, ali ne moze da im verиje 
iz nekog neobjasnjivog razloga. U svakoj od ovih verzija istice se neиmitnost sudЬi
ne, svojstvenajиnackoj poeziji иopste. 
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Borba se odvUa и vise faza (cetiri и persijskoj i ruskoj, tri и irskoj i nemackoj 
verziji) (Baesecke 1940: 146), koristi se razlicito oruzje: kopUe, mac, topuz i na kraju 
dolazi do borbe prsa и prsa. Oruzje se ne koristi istim redosledom u svim verzijama 
i varijantama, ali uglavnoш је to isto oruzje. Borba prsa и prsa zavrsava smrcu sina, 
kojeg otac na ovaj ili onaj nacin raspori ili rastrgne - Kuhulin pomocu tajnog oruzja, 
Rustem pomocu noza, а Ilja golim rukama, kao sto i Telegon probode kopljem Odi
seja. 

Svaka od verzija ima svoje specificnosti i ро necemu se razlikuje od drugih. 
Mnogi detalji grcke verzije nisu poznati, ali ona odstupa od ostalih и okolnostima pod 
kojim dolazi do borbe, kao i и ishodu borbe. U nemackoj verzUi sin ne traZi oca,jer ga 
smatra шrtvim, vec se otac vraca, а sin ne krije svoj identitet, jer nije vanbracno dete. 
Irska verzija neprepoznavanje uslovljava postojanjem tri magicne zapovesti ("gess"). 
U persijskoj verziji Tehmina i Rustem se vencavaju iste noci, а neprepoz11avanje је 
uslovljeno ubistvom jedinog svedoka braka i oceviш odbljanjem da se predstavi. 
Tragika ruske verzije proizilazi iz Sokolnikovog stida sto је vanbracno dete zene 
plemenitog roda i oblcnog kozaka (i velikog junaka!). 

Ni jedna od navedenih verzija ne odgovara и potpunosti "praverziji" koju 
је rekonstruisao van der l,i, ali naucnici zbog toga ne odustaju od hipoteze daje опа 
postojala i da su ostale verzije (ili bar navedene cetiri) nastale iz te osnovne strukture, 
vec nastoje da objasne razlike koje postoje medu пjima. 

Smatra se da su odstupaпja od "praverzije" nastala pod uticajem razlicitih 
knjizevnih i vanknjizevnih faktora. Odsustvo potrage za ocem и Pesmi о Hildebran
du objasnjava se uklapanjem ove pesme и sagu о Ditrihu i njegovom povratku и 
Italiju, zbog cega nastaju posebne okolnosti koje pogoduju neprepoznavanju. Dolazi 
do obrtanja uloga: otac se vraca iz tudine, sin nije vanbracan, stoga se predstavlja 
bez stida i zato оси vise i nije potreban predmet prepoznavanja. Magicne zapovesti 
koje Konla doЬija su bajkoviti elementi tipicni za irsku i keltsku knjizevnost uopste 
(Rosenfeld 1952: 417). Brak sklopljen izmedu Rustema i Sohrabove majke diktiran 
је dvorskim oblcajima, а pokusaji da se spreci predodredeni tragicaп kraj unapred su 
osujeceni (ubljen svedok vencanja, Rustemovo skrivanje identiteta). Poznate ruske 
varUante nastale su relativno kasno, и vreme kad је uticaj hriscanstva snaZan i kada 
vladaju drustvene norme prema kojima је vanbracno poreklo velika sramota. Iljin 
pokusaj da izbegne ublstvo sina takode је posledica promenjenog pogleda na svet. 

Nemacka i grcka verzija pokazuju najvece odstupanje od van der Lijeve 
rekonstruisane verzije. Telegonija је odmah na pocetku iskljuceпa iz proucavanja 
tragicnih verzUa s шotivom "sukob оса i sina". Misljenja о nemackoj verziji su pod
vojena: van der Li (kao i Frencel i mnogi drugi) nastoji da objasni odstupanja kao 
rezultat integracUe motiva и sagu о Ditrihu, dok Verner Hofman dovodi и pitaпja 
pripadnost Pesme о Hildebrandu grupi indoevropskih varUanti motiva "sukob оса i 
sina" (Hoffmann 1970: 27). Polemisuci s van der Lijem, Hofman istice daje Pesmi 
о Нildebrandu i ostalim indoevropskim varijantama (irskoj, persijskoj i ruskoj) za-
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jednicki samo pretpostavljeni tragicni ishod borbe оса i sina, pri cemu naglasava da 
је cela van der Lijeva teorija zasnovana samo na pretpostavkama. Ako је dovoljna 
slicnost "apstraktnog" motiva "sukob оса i sina", а ne i poklapanje u pojedinostima 
"motivskog lanca", onda Ьi, prema Hofmanu, morale da se uzmu и obzir i neindo
evropske verzije. Као sto poklapanje izmedu indoevropskih i neindoevropskih verzija 
ne dokazuje ni srodnost ni zavisnost medu njima, nego samo tipolosko zajednistvo ili 
slicnost na osnovu istih ili bar uporedivih preduslova, tako ni Pesma о Нildebrandu 
ne moze da pripada grupi ,indoeYropskih saga о potrazi sina za осет'. Medutim, 
Hofman ne iskljucuje verovatnocu da su persijska, irska i ruska verzija srodne, a\i 
skloniji је antropoloskoj teoriji ili teoriji migracije motiva, dok tezu о zajednickom 
indoevropskom poreklu motiva smatra zaЫudom (isto: 36-38). Hofmanova teza nije 
opsteprihvacena, ali zbog nemogucnosti da se sazna ili doka:Ze Ьi\о sta о nastanku i 
sirenju ovog motiva, pitanje porekla polako se potiskuje и drugi plan. 

2.3. Struktura indoevropskih verzija 
Razlike medu navedenim indoevropskim verzijama dovode и pitanje pri

padnost pojedinih verzija grupi indoevropskih varijanti motiva "sukob оса i sina". U 
ovu grupu nesumnjivo spadaju irska, persijska i ruska varijanta. Као posebna verzija 
od samog pocetka izdvaja se grcka verzija, а Hofman dovodi и pitanje i pripadnost 
nemacke verzije ovoj grupi. О poreklu indoevropskih verzija postoje, dakle, sledece 
pretpostavke: 
1. grcka, nemacka, irska, persijska i ruska verzija varijante su jedne indoevropske 

"praverzije"; 
2. grcka verzija ne spada u grupu indoevropskih varijanti, jer је 

а. posebna indoevropska verzija ili 
Ь. nije indoevropska verzija; 

3. grcka i nemacka verzija ne spadaju u grupu indoevropskih varijanti, koju cine 
irska, persijska i ruska varijanta, stoga postoje 
а. dve indoevropske verzije: nemacka i "praverzija" ili 
Ь. tri indoevropske verzije: grcka, nemacka i "praverzija". 

Postoje, dakle, dve mogucnosti: varijante "praverzije" medusobno su srodne 
(monogeneza) ili su razlicite indoevropske verzije nastale nezavisno, а slicnosti su 
samo "tipoloske" prirode (poligeneza). 

Svaka od verzija ima svoju strukturu, а posto su и pitanju verzije jednog 
motiva, one poseduju konstante koje su im zajednicke, ali i varijaЫe. VarijaЫe mogu 
da budu u potpunosti razlicite, bez ikakve uocljive veze medu njima, ili mogu da 
se objasne kao rezultat odredenih transformacija, pri cemu se iza tih transforinacija 
naziru veze medu verzijama. Stoga struktura svih pet verzija moze da pojasni odnos 
medu verzijama. Razmatraju se s\edeci e\ementi: licnosti i predmeti, radnje, zblvanja 
i stanja, kao i odnosi medu tim elementima. 
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Struktura irske, persijske i ruske varijante и osnovi је ista, vecina varijaЬ!i 
је irelevantna (majcino poreklo, decakova dob i sl.). Licnosti koje se pojavljuju и 
ovim varijantama su otac i sin, kao dinamicni elementi, i majka i vladar, kao staticni 
elementi koji daju impuls dinamicnim elementima: otac dela и ime vladara, а majka 
salje sina и potragu za ocem. Otac napusta zenu pre nego sto im se rodi sin, tako da 
se oni ne prepoznaju kad se sretnu. Pre borbe postavlja se pitanje о poreklu, ali sin (u 
irskoj i ruskoj varijanti) ili otac (u persijskoj varijanti) krije identitet. Pokusaj izmi
renja ne uspeva, stoga kao reakcija sledi verbalni duel kojim se protivnik izaziva na 
borbu. Dolazi do borbe и kojoj otac, iako је sin и jednom trenutku nadmocan, ranjava 
sina, prepoznaje ga na osnovu gnorizme i/ili njegovih reCi, ali prekasno, jer sin umire 
od zadoЬijenih rana. Na kraju otac tuguje za svojim sinom. 

Elementi se ponavUaju: i otac i sin putuju, а pre borbe dva puta pokusavaju 
da se izmire. Otac је simbol ciklicnosti zivota, jer on odlazi i vraca se, daje sinu zivot 
i uzima ga. Vecina elemenata је antonimicna. Suprotstavljaju se dinamicni i staticni 
likovi, otac i majka kao dva sveta kojima sin pripada. Sin је izrazito mlad (sedam, 
deset ili dvanaest godina), dok је otac vec stariji junak. U kretanju se suprotstavljaju 
dolazak i odlazak, sto se prenosi i na nivo zivota i smrti (dolazak na ovaj svet i odla
zak s ovog sveta). U оси se odigrava konflikt izmedu porodice i ratnickih duznosti, 
jer, iako тије protivnik nepoznat, on sluti da muje to sin, koji gaje traZio i pronasao. 
Njihov sukob odvija se и dve faze, sastoji se iz verbalnog duela i borbe, posle koje se 
otkriva strasan paradoks: neprijatelj је srodnik, otac, odnosno sin. 

Nemacka i grcka verzija razlikuju se и odnosu na elemente indoevropskih 
varijanti. Razlike и nemackoj verziji su sledece: dva su vladara i оЬа daju impuls 
dinamicnim elementima, dok је majka и potpunosti staticna; sin је roden pre ocevog 
odlaska, ne ide и potragu za осет, jer mu је receno da је umro; otac prepoznaje 
sina pre borbe. Odnosi medu elementima su isti, s tom razlikom sto su и nemackoj 
verziji dva vladara, а jedno putovanje junaka, dok и indoevropskoj verziji figurira 
jedan vladar, а dolazi do dva putovanja junaka. U grckoj varijanti dolazi do stapanja 
ocinske i vladarske funkcije ujednoj licnosti, а vladarska funkcija daje impuls dela
nja. Okolnosti susreta nisu poznate, ni da li је doslo do verbalnog duela i pokusaja 
izmirenja. Sin uЬija оса, stoga i moze da se vrati majci, otac, dakle, ne uzima zivot 
sinu, vec mu ga dvaput daje. 

Sve verzije imajujednu zajednicku varijaЬ!u (razlog neprepoznavanja), grcka 
и odnosu na preostale cetiri verzije imajos dve varijaЫe (vladarska figura i tragican 
kraj); nemacka verzija ima tri varijaЬ!e medu elementima (dva vladara, majka ne daje 
impuls delanja, nema potrage za ocem), koje dovode i do promene и odnosima medu 
elementima: put se ne ponavlja i ne pojavljuje se dihotomija potraga-pronalaZenje. 
Konacna analiza strukture pokazuje da је vecina elemenata i odnosa medu njima 
konstantna (2/3), dok se preostale ( 1/3) mogu oznaciti kao varijaЫe (Zobenica 2004: 
33-34). 
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Pretpostavlja se da se internacionalni тotiv "sukob оса i sina" integrisao и 
sage о velikiт junaciтa: Odiseju, Hildebrandu, Kuhulinu, Rusteтu i Ilji. Prilikoт 
integracije тotiva и sagu doslo је do izvesnih proтena и sagi i/ili тotivu: и irskoj 
verziji dolazi do spajanja s bajkovitiт eleтentiтa, и persijskoj i ruskoj verziji тotiv 
se prilagodava odredeniт drustveniт konvencijaтa. Medutiт, prilikoт integracije 
motiva и neтacke i grcke junacke sage, тotiv је pretrpeo vise proтena. 

Integracija тotiva "sukob оса i sina" и sagu о Hildebrandu pretpostavljala 
је i integraciju и jednu vecu sagu, sagu о Ditrihu, poznatu i popularnu и gerтanskoj 
knjizevnosti. U toj sagi, Ditrih/Tidrek proteran је iz Italije i jednog dana se vraca da 
vrati svoja prava. Hildebrand је Ditrilюv veran podanik i prati ga и sviт njegoviт 
poduhvatiтa, s njim napusta Italiju i s njiт se vraca. Ako Hildebrand napusta Italiju 
da Ьi se jednog dana vratio, sukob izтedu njega i sina тоzе da se desi ili pri Нilde
brandovoт povratku ili и Hadubrandovoj potrazi za осет. U sviт indoevropskiт 
varijantama и potrazi za осет sin zna gde da trazi оса- na dvoru ili и gradu njegovog 
vladara, ali Hildebrand i njegov voda napustili su ltaliju i godinaтa lutali, stoga Ha
dubrand ne zna gde da ga traZi. Potraga za осет Ьila Ьi neizvesna, vodena pogresniт 
inforтacijama, kao sto је опа о ocevoj sтrti. Logicnije је da se sukob odigra pri 
Hildebrandovoт povratku. Napusteni sin sluzi novoт gospodaru, Odoakeru, koji је 
Ditrihov neprijatelj - otuda dva vladara, и cijiт sluzbaтa se nalaze otac i sin. Vladari 
odreduju njihovo delanje, а тајkаје potisnuta и drugi plan, ona kao pokretac radnje 
nije znacajna. Hadubrand nije vanbracni sin, ne obavezuju ga ni magicne zapovesti 
ni sraтota da krije svoj identitet, ali ne veruje и ocev, jer ти је receno da је umro. 
Medutiт, kao sto ni brak sklopljen izтedu Tehтine i Rusteтa nije sprecio pred
odredeni tragican kraj, tako ni Нildebrandovo saznanje о identitetu protivnika ne 
тоzе da dovede do pomirenja. 

Posto је Odisej ne samo veliki grcki junak, vec i kralj, integracijoт тotiva 
и sagu о Odiseju licnost vladara postala је suvisna. Dogadaji su sтesteni и vreтe 
posle Trojanskog rata, и kојет је Agaтeтnon preuzeo ulogu vrhovnog vojskovo
de. Ostala odstupanja od strukture indoevropskih varijanti posledica su druge velike 
razlike: sin uЬija оса. Medutiт, diskutabilno је da li је izvorno otac uЬio sina ili sin 
оса. Grcka verzijaje najstarija, stogaje тoguce i daje njen kraj Ыizi izvoru. U tот 
slucaju, i и svim drugim verzijama provoЬitno sin uЬija оса, ali kasnije dolazi do obr
tanja, јег ocevi su veliki, nepobedivi junaci. U sviт verzijaтa sin prvo nadjaca оса, 
а otac zatiт и irskoj, persijskoj i ruskoj verziji pobedi uz pomoc nekog skrivenog 
oruzja ili тolitve. Cak i и mladoj neтackoj varijanti sin и jednom trenutku nadjaca 
оса, таdа on ne dolazi do pobede na prevaru. Medutiт, ako izvorno otac uЬija sina, 
onda znaci da је grcka verzija izmenjena pod nekiт knjizevnim ili vanknjizevniт 
uticajeт, sto је тoguce ako se uzтe и obziг mesto zapisivanja i uticaj liЬijske i egi
patske knjizevnosti. 
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Sve varijaЬ\e mogu da se objasne kao posledica integracije motiva u sage 
о razlicitim velikim junacima, stoga је najverovatnije da su grcka, nemacka, irska, 
persijska i ruska verzija varijante jednog indoevropskog motiva "sukob оса i sina". 

2. 4. Neindoevropske verzije i njihova struktura 
Uprkos razlikama koje postoje medu indoevropskim verzijama, one su vari

jante jedne "praverzije". SpecifiCnosti te "praverzije" dolaze do izrazaja u kontrastu s 
neindoevropskim verzijama. Neindoevropske verzije opisao је Poter u studiji о borbl 
оса i sina u knjizevnosti i narodnoj tradiciji. Njegov korpus nije ogranicen na jednu 
knjizevnu vrstu, na jedan odredeni peгiod, prostor ili jezik. Razlicite verzije iz ce
Iog sveta objedinjene su pod naslovom Sohrab i Rustem, jer Poter persijsku verziju 
smatra najpotpunijom. Borba оса i sina pojavljuje se u sledecim verzijama: prica 
plemena Maora na Novom Zelandu (Kokako ), kineska igra о Jen Kuei ("Кineski 
Hildebrand") (Potter 1902/1972: 77-78) i mit о devojci-ptici plemena Aravak u Juz
noj Americi (Britanska Gvajana) (isto: 22-23). Кineska i juznoamericka verzija ne 
spadaju u knjizevnu vrstu ,Junacka poezija", stoga nece ni Ьiti razmatrane. 

Kod plemena Maori postoji vise varijanti price о Kokako. Poter ne navodi 
okolnosti nastanka i belezenja price, vec samo izvor kojim se posluzio (isto: 12- 15). 
Od svih neindoevropskih varijanti, bez obzira na knjizevnu vrstu ili ishod susreta оса 
i sina, prica о Kokako najvise podseca na indoevropske varijante. 

Struktura ove verzije motiva pokazuje slicnosti i razlike s indoevropskim 
varijantama. U ovoj verziji se umesto indoevropskog vladara pojavljuje poglavica, 
ali i njegova kci, s kojom sin junaka zasniva porodicu. Sin se posle uspesne potrage 
za осет ne vraca majci, а ne ostaje ni s осет, vec ostaje u plemenu svoje zene. Uvre
de koje је primio u detinjstvu kao vanbracno dete mozda su razlog iz kog se nikada 
ne vraca u majcino pleme. Za sina od prevashodnog znacaja nije sluzenje vladaru, 
odnosno poglavici, vec zelja da bude prihvacen kao clan plemena, sto је i impuls za 
njegovo delanje. Susret i borba оса i sina u potpunosti se razlikuju od indoevropskih 
varijanti: nema ni verbalnog duela, ni pokusaja izmirenja, ne porninje se ni oruzje. 
Iako sin nadjaca оса, ishod borbe nije tragican, jer sin zna ko mu је otac. 

Za razliku od indoevropskih varijanti maorska ima mnogo vise elemenata, 
sto i odnose medu tim elementima cini kompleksnijim. U ovoj verziji ne postoje 
nikakvi tragovi trofunkcionalne strukture koja se nalazi u pozadini indoevropskih 
varUanti, junaci nisu ratnici odani svojim vladarima, cije interese brane ро svaku 
cenu. Konstante u indoevropskim varijantama, s jedne strane, i neindoevropskim ver
zijama, s druge strane, postoje, a\i one su malobrojne u odnosu na varijaЬ\e. Stoga 
moze da se zakljuci da је motiv "sukob оса i sina" nastao nezavisno u razlicitim 
delovima sveta (poligeneza), ali indoevropske verzije jesu zavisne jedna od druge 
(monogeneza). 
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U kontekstu indoevropskih varijanti motiva "sukob оса i sina" Ьiсе raz
matrane i nemacke i srpske junacke pesme s ovim motivom, njihove specificnosti, 
slicnosti i razlike. 

3. SUKOB OCAI SINA U PESMIOHILDEBRANDU 

3.1 Sukob оса i sina и nemackoj junackoj poeziji 
Motiv "sukob оса i sina" u nemackoj knjizevnosti postoji u vise varijanti. U 

okviru jednog knjizevnog dela, "sukob оса i sina" moze da bude glavni ili sporedni 
motiv, ishod sukoba moze da bude prepoznavanje ili smrt, susret moze da bude otvo
ren ili prikriven, varijante pored herojskih mogu da imaju i didakticne ili parodisticke 
crte ili оЬоје (Harms 1963 :218). 

Dela nemacke junacke poezije koja sadrze varijante motiva "sukob оса i 
sina" su: Pesma о Нildebrandu (Das Нildebrandslied), М/,аt/а Pesma о Нildebrandu 
(Jйngeres Нildebrandslied - kao balada i narodna pesma), ер Ortnit i ер Вiterolf i 
Ditlajb. Osim Pesme о Нildebrandu sve su varijante "novijeg" vremena (od 13. veka 
nadalje), kraj је srecan i nisu prisutni arhaicni elementi. Iako ih vec Uland pominje, 
Ortnit, kao i Вiterolf i Ditlaj uvek se stavljaju u drugi plan, јег se smatraju neorigi
nalnim tvorevinama, slaЬim preradama vec poznatih saga. Pored toga, zbog prisustva 
mnogih elemenata koji nisu tipicni zajunacku poeziju, vec za dvorski roman i bajke, 
ova dela se ne smatraju junackom poezijom u u2em smislu (Wehrli 1997: 508). 

3.2 Grada i nastanak Pesme о Hildebrandu 
Istorijska grada ove pesme potice iz vremena Seobe naroda koja је dovela do 

raspada Zapadnog rimskog carstva i vezuje se za tri velike istorijske licnosti: Teode
riha Velikog (454-526, vladao 471-526), Odoakera, vojskovodu koji је 476. godine 
srusio Zapadno rimsko carstvo i Atilu, velikog hunskog vojskovodu kojije vladao od 
433 do 453. U istoriji је Odoaker 476. godine progla5en za cara, zatim је doslo do 
sukoba izmedu njega i Teoderiha Velikog u kojem је Teoderih pobedio 490. godine 
kod Verone (otuda ga i nazivaju Ditrih od Bema tj. Verone), а zatim i kod Ravene 
493. godine, kad је i uЬijen Odoaker. 

U istorijskim spisima se medu Teoderihovim podanicima nigde ne spominje 
ime Нildebrand, tako da postoje razlicite pretpostavke о licnosti koja је posluzila 
kao uzor za izgradnju lika (van der Kolk 1967: 74, Schneider 1962: 317). Najbolje 
prihvacena је Ьila pretpostavka Georga Bezeka, koji је zbog imena na -brand sma
trao da је Hildebrand Ьiо Langobard (Baesecke 1940: 46) i da је uzor za njegov lik 
Ьiо Ansbrand, verni kraljev pratilac (Baesecke 1940: 47-49). lako slicnosti postoje, 
Bezeke ne moze da objasni zamenu imena i licnosti, kao i za izmenjenu motivaciju 
njihovih postupaka. Pored toga, imena koja zavrsavaju na -brand Ьila su prisutna i 
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kod Gota i Burgundana(Gamilseg 1934: 312, 1936: 162), kao i kodAnglosaksonaca 
i Franaka (van der Kolk 1967: 73). 

3.2. l. Zapisivanje Pesme о Нildbrandu 
Smatra se da su паkоп uпisteпja Istocnogotskog carstva 552. godine gгadu 

od Gota pгeuzeli Langobaгdi, koji su od 568. godiпe naseljavali podгucje Severne 
Italije (Wolfram 2002: 104), da је grada zatim dospela u susedпu Bavarsku, do ma
пastiгa Fulda. Jezik teksta је mesaviпa starovisokoпemackih dijalekata (fraпackog i 
bavaгskog) i niskonemackog (staгosaksonskog) dijalekta. Tekstje пastao kao pokusaj 
da se pesma pгevede s jedпog па dгugi dijalekat, mada пе uvek uspesno, о cemu sve
doci i mesaпje dijalekata u samom tekstu. 

NUe poznato kada је pesma пastala: Normaп smatra da se to desilo pos\e 
550. godine (Noгman 1973: 79), Rozenfeld pгetpostavlja oko 600. godine (Rosenfeld 
1952: 417), а Bezeke kao vreme nastaпka pesme пavodi drugu poloviпu 8. veka. 
Pesmaje zapisaпa tek pocetkom 9. veka (oko 830/840. ili 810/820. godiпe) verzijom 
kaгoliпskog pisma koja је u upotгebl od 810/820. godiпe (Lexikon des Mittelalters 
2000). Zapisa\a su је dva monaha (u pitanju su dva razlicita rukopisa) па koгicama 
jednog Jatinskog kodeksa koji sadгzi delove BiЫije3 • Gгeske i ispгavke na samom 
tekstu пavode па pretpostavku da је u pitanju prepisivaпje radi vezbe pisanja, а na 
osnovujezika zakljucuje se daje original prepisivanog teksta, zapisaп krajem 8. veka 
upravo u tom maпastiru (Haubгichs 1995: 117). Pesma је pisana u 68 stihova s alite
гacijom ("Stabгeimveгs"), kojaje kaгakteгisticпa za staгogeгmansku poeziju i zasпiva 
se na fiksiгaпju akcenta na osпovпom s\ogu reci. Tekst nije potpun - osim pгaznina u 
tekstu (posle 48. i рге 58. stiha) (Baesecke 1945: 25-26), пedostaje i kraj. 

Razlog zapisivanja Ьа8 ove pesme ostao је skгiven: da lije odgovoг п sadгza
ju samog kodeksa ili је u pitanju Ьi\а ze\ja da se pгedoci пegativan primeг kao komen
taг na tadasnja zblvanja u politickom zivotu Fraпackog carstva? Јег, u to vreme doslo 
је do sukoba izmedu сага Ludviga Pobozпog [Ludwig der Fromme] i njegovih sinova 
Lotara [Lothar], Ludviga Bavarskog (kasnije "Nemackog") [Ludwig der Deutsche] 
i Pipiпa [Pippin], oko buducпosti Franackog carstva (Schlosser 1978: 217-223), jer 
је саг zeleo da unese promene u sistem пasledivanja. Para\ele izmedu istoЩskih do
gadaja i Pesme о Нildebrandu postoje, ali to пе zпaci da Hildebraпd i Hadubraпd 
,jesu" Ludvig Pobozni i jedan od пjegovih siпova, mozda Lotar. Pesma moze da se 
shvati kao aluzija na savremene dogadaje, jer pripoveda о politickoj razjedinjenosti 
пajЫizih srodпika, koja dovodi cak do vojnog sukoba. Nije u pitanju "pгepisivanje" 
istorije u poezUu, vec savremeni dogadaji i poezija imajujedan zajednicki aspekt, sto 
је uticalo i na recepciju pesme. Na osnovu aktuelnosti grade moze da se zakljuci daje 

3 Kodeks sadcti Sapientia Salomonis (Liber Sapientiae) i Liber Ecclesiasticus (Propovednik), tekstove koji se 
prema tradicij i pripisuju starozavetпom kralju Solomoпu. Prazпe stranice rukopisa ispuпjeпe su fragmeпtima 
propovedi i molitvi, samo па spolj~пjim listovima preostalo је prostora da se па пjima prepik Pesma о 
Hildebrandu (Haubrichs 1995: 116-117). 
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cilj zapisivanja ove junacke pesme Ьiо da se predoci "negativan primer", odnosno da 
se upozore savremenici, i to ne Saksonci, vec Franci, kojih se itekako ticala sudblna 
njihove vladarske poюdice (Schlosser 1978: 221-223). Ova pretpostavka Ьila Ьi u 
skladu s jednom drugom - da је u pitanju prevod teksta s jednog na drugi dijalekat. 
Moguce је, dakle, da su monasi, koj i su koristili starosaksonski u Fuldi, prevodili taj 
tekst na starovisokonemacki, dak\e najezik Franaka, koji nisu tako dobro poznavali, 
s namerom da im daju neku vrstu "pouke" i "upozorenja" iz njihove, germanske 
"istorije", sto Ьi Ьiо dovoljan razlog da hriscanski monasi naprave izuzetak i oveko
vece jednu junacku pesmu nastalu џ paganskom germanskom duhu. 

Zapis pesme је dugi niz vekova ostao nepoznat, sve dok nije pronaden i 
objavljen prvi put u 18. veku: 1729. godine, kadaje ovu pesmu izdao Lajbnicov uce
nik Johan Georg fon Ekhart [Johann Georg von Eckhart], pod nas\ovom: Commen
tarii de Rebvs Franciae Orientalis ... Тот.! u Vircburgu. Medutim, ovo izdanje је Ьilo 
izuzetno loseg kvaliteta i u prozi (Ekhart nije shvatio da је rec о tekstu u stihovima), 
tako da se kao prvo izdanje od istorijskog znacaja smatra izdanje brace Grim u gradu 
Kaselu, gde se i danas cuva rukopis ove pesme. 

3.2.2. Germanske vode i njihove vojne druiine 
Pesma о Нildebrandu spada u germansku junacku poeziju za koju је ka

rakteristican aristokratski milje. Svi likovi pesme su pripadnici p\emstva i kao takvi 
obavezani odredenim kodeksom ponasanja i drustvenim normama. 

Plemstvo kod Germana zasnivalo se na poreklu i unutar njega postojale su 
razlike prema rangu i imenu. Najvisi s\oj tog plemstva Ьili su knezevi ("die Fiirsten"; 
principes), а njihov ugled zavisio је pre svega od njihovih vojnih druzina ("die Ge
folgschaft") (Demandt 1995а: 187), zatim od ratnicke slave njihove porodice i imo
vine koju su posedovali (Demandt 1995с: 615). Ugled se nasledivao s оса na sina, 
sin је mogao da napreduje cim Ьi ponovio izuzetna dostignuca svog оса. Autoritet 
muskaraca zavisio је od polozaja u p\emenu, od njihove starosti, porodice, ratnicke 
slave, govornickog dara itd. (Demandt 1995Ь: 484). 

Titulu kralj·a i zapovednistvo nad vojskom dobljao је najvisi ро rangu u 
okviru plemstva. Nepoznati su slucajevi da је kralj medu Germanima Ьiо neko iz 
oblcnog naroda (Demandt 1995а: 188-191 ). Verovalo se da kralj zastupa narod pred 
bogovima, da nosi kraljevski Ыagoslov (germ. (Konigs-)heil, lat. fortuna, grc. cha
risma) koji se nas\edivao, stoga se i kraUevstvo prenosilo s оса na sina. Majcino 
poreklo nije Ьilo vazno, samo ocevo. Као sto se nasledivala sreca, tako se nasledivala 
i nesreca, i cim Ьi sreca nekog kralja napustila, on Ьi Ьiо svrgnut ili ubljen (Demandt 
1995с: 605). Ovakvo kraljevstvo nazivalo se naslednim i "sakralnim kraljevstvom" 
("Sakralkonigtum"), а pored njega postojalo је i licno i politicko "vojno kraljevstvo" 
("Heerkonigtum"). Na osnovu svog istaknutog polozaja, pojedine vojskovode mogle 
su da postanu kraljevi. Os\onac njihove moci nije Ьilo etnicki zatvoreno pleme, vec 
njihove licne vojne druzine, koje su cinile pripadnici razlicitih plemena. Vojskovode 
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su mogle da postanu kraljevi u slucaju ga5enja kraljevske dinastije ili proterivanja 
kralja, i nisu cak uvek Ьili pripadnici plemstva. Verovatno је cak i da su prvoЬitno. 
kraljevske porodice i kraljevstva osnivale istaknute vojskovoae (Demandt 1995с: 
606-607). Ponekad se desavalo da se nasledno i vojno kraljevstvo spoje u jednoj 
licnosti, kao sto је slucaj s Teoderihom Velikim, koji је nakon pobede nad Sarmatima 
i osvajanja Singidunuma 471. godine, proglasen za kraljajos za vreme ocevog zivota. 
Kad muje otac, kralj Vidimir, umro 474. godine, Teoderihje drugi put proglasen za 
kralja, а nakon osvajanja grada Ravene i treci put (Demandt 1995а: 192). 

О prirodi germanskih vojnih druzina pisao је jos u rimsko doba, oko 98. 
godine, istoricar Tacit u delu De situ et origine Germanorum, poznatom pod skrace
nim nazivom Germania. Proizasle iz ratnickih druzina indoevropskih lovaca (Loma 
2002: 87), ove vojne druzine prvoЬitno su Ьile drustveni fenomen, da Ьi kasnije na 
osnovu svoje vojne funkcije doЬile i politicki znacaj (Demandt 1995а: 187). " Die 
Gefolgschaft" (na germanskom dmcht, kod Tacita obelezena pravnim terminom co
mitatus, comites) (Heusler 1926: 5) podrazumeva odnos izmedu vode vojne druzine 
(lat. princeps; pragerm. *druhtin, stvn. truhtin) i slobodnih muskaraca. u taj odnos 
oni stupaju svojevoljno na odredeno ili neodreaeno vreme i on se zasniva na uza
jamnoj vernosti i obavezi. Druzina је obavezna da pomaze vodi savetom u pravnim 
pitanjima, а ро potreЬi i oruzjem, dokje on zauzvrat obavezan da stiti druzinu i obe
zbeauje јој opremu i oruzje, konje i odecu, darove i slicno. Sredstva za izdrzavanje 
vojne druzine obezbedivali su ratovi i osvajacki pohodi, iz kojih је najveca sramota 
Ьila vratiti se bez vode. Clanovi vojne druzine Ьili su pripadnici razlicitih plemena, 
prognanici i profesionalni ratnici. Unutar pratnje postojalaje hijerarhija, vodaje kao 
najhrabriji prednjacio u borЬi, а samim tim i u raspodeli plena, sto ga је Cinilo i 
najimucnijim. Prvi do vode imao је visi rang i veci udeo plena od drugih, ali i vecu 
odgovornost, јег је morao stalno da dokazuje da је dostojan tog pozeljnog polozaja 
koji је stekao svojim junackim delima, svojom hrabroscu i odanoscu. 

Svaki knez mogao је da bude voda vojne druzine. Knezevi su imali i najveci 
uticaj u odlukama centralnog pravnog organa zajednice koji su cinili svi odrasli mus
karci (germ. thing, lat. concilium). U thing-u se raspravljalo о zajednickim pitanjima, 
donosile su se odluke va2:ne za pojedince i zajednicu i dodeljivali su se polozaji (De
mandt 1995а: 187). Na takvim skupovima su u ratno vreme Ьirane posebno istaknute 
vojvode ("der Herzog", dux) koje su preuzimale ulogu vojskovoda na odredeno vre
me (Demandt 1995Ь: 492). Pod tim vojskovoaom udruzivale su se vojne drнzine u 
jednu vojsku и kojoj је moglo da bude vise kraljeva, iz razlicitih plemena. 

Bitan sastavni deo junackog zivota Ьili su i lutajuci pesnici (zapadnoger
manski skop(f), severnogermanski skald), koji su opevali s\avu germanskih junaka, 
njihove junacke podvige i unutrasnje konflikte. U germanskoj poeziji unutrasnji 
konflikti nastajali su, izmedu ostalog, zbog sukoba vernosti dvema drustvenim insti
tucijama, porodici ("Sippe") i vojnoj druzini ("Gefolgschaft"). Iako sн za Germane 
krvпo sгodstvo i porodica bila izuzetno znacajni, vojna druzina polako је izblla u prvi 
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plan, sto је moglo da dovede do tragedije kad Ьi se obaveze prema porodici i vojnoj 
druzini nasle u sukobu. Iako је germanski ratnik Ьiо duzan vernost i porodici i voj
noj drиZini, u konfl.iktnim situacija~a nije Ьi\о kompromisa, on је morao da napravi 
izbor izmedu porodice i druzine, а izbor је uglavnom uvek isti: germanski junaci 
odlucuju se za vojnu druzinu. 4 Junacka poezija treba da prikaZe posledice tog izbora, 
junastvo i velicinu tragicnog junaka, а mozda, mada malo verovatno, i implicitnu 
kritiku drustvenog uredenja koje dovodi do raspada porodice kao bazicne drustvene 
institucije (Schneider 1955: 82). 

3.2.3. Borba u Pesmi о Нildebrandu 
"Сио sam da se pripoveda, 

kako su se kao pojedinci borci sreli, 

Hildebrand i Hadubrand, izmedu dve vojske." (Pudic 1980: 23-27) [kurziv N.Z.] 

Pesma zapocinje germanskom epskom formulom ("Cuo sam da se pripo
veda") koja upucuje na kolektivno secanje i usmenu tradiciju iz koje pesma potice 
(Haubrichs 1995: 118). Pripovedac na pocetku navodi о cemu се da bude reci: о 
borbl. Medutim, о kakvom tipu borbe i kakav је njen znacaj, prevodi pesme na novo
visokonemacki (Воттiеs 1991: 23, Rotzer 1992: 1 О, Schlosser 1970: 265, Wipf 1992: 
151), kao ni na srpski, ne pominju. Razloge za susret i ulogu dvojice "pojedinaca" u 
okviru dve vojske, da li su oni vode ili neki istaknuti ratnici tekst ne daje. 

u prevodu, koji ukljucuje i interpretaciju, pojavljuje se termin "dvoboj", sto 
podrazumeva tumacenje susreta kao dvoboj dva ratnika izmedu dve vojske. Medu
tim, postoje dva tipa dvoboja koji su uvrezeni u germansko doba: "Einzelkampf' i 
"Zweikampf'. "Einzelkampf' је borba izmedu dva pojedinca u ratu, vodena dugac
kim kopljem na konju, u slucaju da jedan protivnik drugog zbaci kopljem s konja, 
borba se nastavlja na tlu bacanjem koplja, zatim macevima i na kraju prsa u prsa 
(Dieffenbacher 1919: 109-11 О). "Zweikampf' se odnosi na dvoboj od cijeg ishoda 
zavisi resenje neke stvari, on od\ucuje о pravu sukoЫjenih strana. Takav vid dvoboja 
kasnije preuzima ulogu bozjeg suda ("Gottesgericht", iudicium dei), i predstavlja 
izazov sudblni, odnosno bozanstvu, da donese presud11 о istini i pravdi (Frenzel 1999: 
296), stoga ishod dvoboja doblja znacaj bozje presude ("Gottesurteil") (Dieffenba
cher 1919: 97). Germani su verovali da bogovi upravljaju borbom u kojoj su prisutni 
(Ehrismann 1907: 261) i da u kljucnom trenutku pomaZu onome ko је и pravu (isto: 
292), u ovom slucaju Hildebrand (Schroder 1999: 491). 

Borba izmedu dva pojedinca moze da bude borba koja samo prethodi sukobu 
dve vojske ili odreduje ishod sukoba umesto borbe dve vojske. Posto funkcija dvobo-

4 О sukobu vrednosti ("Wertkonflikt") pripoveda se i u epu Vallarius (Waltharius), u kojem је Hagen rastrzan 
izmedu prijateljstva s Valterom i odanosti kralju Gunteru. Као i Hildebrand i Hagen se odlucuje na ispu
njenje duznosti (v. Haubrichs 1995: 103-105). U slicnoj situaciji kao Valter nalazi se i Ridiger u Pesmi о 
Nibelun:::ima. 
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ја izmedu Нildebranda i Hadubranda nije naznacena, traie se naznake u tekstu koje 
се pomoci и razиmevanjи sitиacije: na pravni znacaj borbe иkаzије иpotreba pravne 
terminologije (Wiegand 1987: 941) i stoga se pretpostavlja da ona treba da presиdi 
о pravи Ditriha da se vrati и lta\ijи, makar i na се\и hиnske vojske (See 1971: 88). 
Ovakav tip dvoboja koji treba da odlиci о ishodи sиkoba dve zaracena vojske nije 
iskljиcivo germanskog porekla (Collitz 191 О: 367, Noпnan 1973: 68-69). 

Isto tako, diskиtabllno је ko sи иcesnici dvoboja: da li vode vojnih drиzina 
i vojskovode (Norman 1973, Pиdic 1980: 5,7), dvojica najboljih kraljevih ratnika 
(Haиbrichs 1995: 119-120) ili dva istaknutajunaka ciji dvoboj nema nikakav politicki 
znacaj, niti na Ьilo koji nacin иtice na ЬоrЬи izmedи zaracenih strana, vec predstavlja 
prilikи za vezbи pre Ьitke (Schwab 2000: 578-582). 

3.2.4. Ritиalni karakter borbe и Pesmi о Нildebrandu 
Bilo da је rec о borbl koja prethodi sиkоЬи dve vojske ili о borbl umesto 

sukoba dve vojske, borba u Pesmi о Нildebrandu odvija se prema иtvrdenom ritиalи 
(Haиbrichs 1995: 119). Ritual dvoboja cine provokacija (dva риtа: formalni izazov 
na ЬоrЬи i razdraiivanje protivnika и tokи verbalnog dиela), naoruzavanje i oprema
nje boraca, borba i uzimanje opreme od pobedenog. 

Dvobojи Hildebranda i Hadиbranda izmedи dve vojske ocigledno је vec 
prethodio formalni izazov, jer inace ne Ьi ni doslo do sиsreta. Prema ritиalu, borci 
stavljajи opremи i naorиfuvajи se. Posle pripreme za ЬоrЬи sledi razgovor izmedu 
boraca, koji zapoCinje pitanjem о poreklи.5 

Razgovor zapocinje stariji i iskиsniji ratnik, kao sto је i oblcaj, i pita mladeg 
ko тије otac i kogje roda, da Ьi saznao kakvogje porekla protivnik. Ako је protivnik 
plemenitog roda i poznat ро jиnastvи, pobeda се doneti velikи s\avи (Schroder 1999: 
484 ). Hildebrand vec na pocetkи istice da poznaje svakog и plemenи i time nago
vestava daje nekoc ziveo s njima. 1 dok slиsa\ac/citalac vec zna daje rec о оси i sinи, 
njih dvojica ni ne slиte koga imajи pred sobom. 

Hadиbrand prvi govori о sebl, sto је, prema Haиbrihsи, nesrecna okolnost. S 
jedne strane, Hadиbrand је na oprezи, јег moze da otkrije nekи svojи slabost, s drиge 
strane, da је Нildebrand prvi rekao svoje ime i otkrio svoje poreklo, tok dogadaja 
Ьiо Ьi sasvim drиgaciji (Haиbrichs 1995: 120), jer Hadиbrand ne Ьi imao razloga da 
sиmnja и Hildebrandove reci. 

U vreme nastanka pesme jos иvek nije na snazi viteski kodeks casti, koji bra
ni ratnikи-vitezи da kaze svoje ime, stoga Hadиbrand slobodno govori о sebl i svom 
poreklи (Grimm 19574

: 411 ): predstavlja se kao sin ve\ikogjиnaka, Hildebranda, koji 
је otisao pre mnogo godina s Ditrihom, bezeCi od Odoakera. Kad је Нildebrand oti-

Pitanje о poreklu pojavljuje se ne samo u germanskoj, vec i u slovenskoj (ruskoj, beloruskoj, srpskoj i crkve
no-slovenskoj) i baltickoj junackoj poeziji i uglavnom sadrzi iste elemente'. U arhaicnoj formi је to najce~ce 
pitanje о rodu i/ili plemenu, а kasnije se pita i za licno ime, kao i ime оса (i majke). Po~to se ovo pitanje 
postavlja cesto u junackoj poeziji i uglavnom na isti nacin, govori se о stereotipnom pitanju о poreklu kao 
epskoj formuli (Eckert 1999). 



sao, njegov domje unisten, imovina тије oduzeta, а sin razbastinjeп, sto znaci daje 
Hildebrand pravno umro, ne postoji vise za svoje pleme i za svoju porodicu, njegova 
zena је udovica, а dete siroce. Uprkos takvim okolnostima Hadubrand је uspeo da 
stekne istaknut polozaj, koji ipakjos uvek nije siguran (Haubrichs 1995: 122). Ha
dubrandov ugled kao plemica zasniva se na ratnickoj slavi njegovog оса (imovinu ne 
poseduje) i on moze da napreduje samo ako ponovi izuzetna dostignuca svoga оса. 
Stoga Hadubrand zeli da bude dostojan Hildebranda, velikogjunaka i zeljanje borbe 
da Ьi se dokazao. Iako је na prvi pogled neoЬicno sto Hadubrand velica Нildebranda, 
posto је on neprijatelj, Hadubrand time uvecava svoj ugled. 

Posto је saznao da mu је protivnik sin i da ga smatara mrtvim, Hildebrand 
pokusava da izbegne dvoboj. Predstavlja se Hadubrandu kao najЬ\izi clan p01·odice, 
ne govori mu, dakle, direktno da је njegov otac, ali njegove reci dovoljno su jasne, 
jer се mladi Hadubrand ponoviti: "mrtav је Hildebrand, Heribrandov sin". Pritom 
Hildeb1·and, kao potvrdu da govori istinu, priziva boga na nebu da mu bude svedok6 

i nudi Hadubrandu dar pomirenja. 
U pokusaju da izbegne borbu i uspostavi prUateljstvo ("amicitia"), Hilde

brand u znak naklonosti ("huldi"), nudi Hadubrandu "spiralnu grivnu naprav!jenu od 
zlata carskog medaljona". Hildebrand pokusava da iskoristi jedinu mogucnost koja 
mu је osta\a, jer postojao је retko praktikovan оЬiсај da ucesnici odustanu od dvoboja 
nko sc medu njima uspostavi "prijateljstvo" (Haubrichs 1995: 122-123). Нildebrand 
na taj nacin pokusava da uspostavi odnos zastite i s\иZbe izmedu Hadubranda i sebe, 
vn nudi zastitu Hadubrandu kao clanu svoje porodice (Ehrismaпn 1907: 281) i nastoji 
da ponovo uspostavi stari odnos srodnistva izmedu njih (Harms 1963: 21), koji је 
ponisten odvajanjem od plemena pre trideset godina, jer Hildebrand kao prognanik 
("reccheo") vise ne pripada ni plemenu ni porodici (Haubrichs 1995: 125). Medutim, 
Hadubrand smatra daje pokusaj njegovog protivnika da ga ubedi daje on Нildebrand 
samo lukav pokusaj prevare. Hadubrand ni na trenutak ne pomislja da Hildebrand 
mozda govori istinu, vec iza svega sluti opasnost, zaslep\jen u pogresnom verovanju 
da mu otac nije ziv, pri cemu је gluv za zov krvi (Schrбder 1999: 487-489). S druge 
strane, primanje dara podrazumeva uspostavljanje odredenog odnosa koji za Hilde
branda moze da bude porodicni, ali za Hadubranda Ьi prihvatanje dara znacilo da 
st11pa u sluzbu neprijatelju (Classen 1995-1996: 9). 

Za Hadubranda је ovaj razgovor samo deo rituala, verbalni due\ ("Rede
duell") koji prethodi on1ianoj borЬi. Svrha ovog duela је da se neprijatelj savlada 
recima (ugled zavisi i od govornickog dara), da se razjari i navede da 11cini nesto 
nepromisljeno. Razdraiivanje protivnika deo је borbenog sukoba, ne privatan razgo
vш ~toga ucesnici dvoboja ne smeju da otkriju neku slabost, jer оЬе vojske pomno 

,, р . 
. r:ziн;nje boga па nebu neobicnoje zajednog Germana,jer ujunackoj sagi nema Boga ni bogova па nebu 
ко_:i uticu па dogadaje na zemlji. Prema germanskim vcrova11_1ima, bogovi se nalaze nevidljivi u borЬi i 
POtчuf11 ratnicima, stoga se i pretpostavlja daje ovo naknadno uneo u tekst zapisivac u manastiru Fuldi. Za 
'<;;:;icita tumaceнja ovog шesta u tekstu v. Zobenica 2004: 56-57. 
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slusaju (Schroder 1999: 484). Ratnici stoga paze na svaku rec i svaki postupak, jer su 
obavezani osecanjem duznosti prema vojskama kojima pripadaju i koje predstavljaju 
(Haubrichs 1995: 119). 

"Preko kopUa dar se prima, / vrh prema vrhu ... "је pravna poslovica7
, koju 

Hadubrand koristi kao odgovor Нildebrandu i time ironicno aludira na zloupotrebu 
poznatog pravnog oblcaja - davanje i primanje poklona na vrhu koplja - i iskazuje 
sumnju u dobre namere protivnika, smatrajuci da је prozreo lukav pokusaj prevare 
(Haubrichs 1995: 123). "Hadubrand је siguran da mu је otac poginuo kao junak, da 
је Hildebrand varalica, da ga mami sebl Ыize da Ьi ga lakse, na prevaru, ublo," (Pudic 
1980: 40-41) jer ako se Hadubrand priЬ!izi da uzme dar, protivnik Ьi mogao lakse da 
ga probode kopljem i tako pobedi. 

Hadubrand smatra daje odblo udarac u verbalnom duelu i nastoji da ga i uz
vrati, tako sto tvrdi daje njegov protivnik doziveo starost samo zato sto se uvek slu
zio prevarom, kao i sada. Posto ratnik moze da dozivi duboku starost ili zahvaljujuci 
svojoj izuzetnoj hrabrosti i okretnosti u borbl ili zahvaljujuci lukavosti i prevarama, 
Hadubrand, u stvari, tvrdi da је Hildebrand kukavica, sto је jedna od najtezih uvreda 
za jednog ratnika (Haubrichs 1995: 126). Hildebrand uvida da Hadubrand odblja 
svaki njegov pokusaj da mu se priЬ!izi i da ne moze da ga pokoleba (Beyschlag 1962: 
20-24), stoga odustaje od pokusaja da izbegne dvoboj i daje primedbu о Hadubran
dovoj opremi. Haubrihs smatra da Hildebrand ovim recima sarkasticno prebacuje 
Hadubrandu zbog korupcije, jer Hadubrand se u potpunosti priklonio neprijatelju 
svoga оса (Haubrichs 1995: 124 ). U elegicnom monologu Нildebrand priziva Boga, 
jer nesreca se desava kao sto је sudeno, osvrce se na godine izgnanstva i lutanja, na 
borbe ispod gradskih utvrdenja u kojima ga nije snasla smrt, vec се ga ublti sin ili се 
on postati njegov ublca. Нildebrand prihvata beizlaznost situacije, sad ni on vise nije 
otac nego ratnik izmedu dve vojske. 

Нildebrand nastavlja verbalni duel, koji је u stvari zapoceo Hadubrand kad 
gaje nazvao kukavicom i nastoji da razdrazi protivnika. On aludira na germanski obl
caj prema kojem pobednik uzima opremu pobedenom, govori kako се Hadubrandu 
Ьiti lako da uzme opremu od starog coveka, ali pritom dodaje: "ako budes imao pravo 
na to" (Haubrichs 1995: 125, Wipf 1992: 155). S jedne strane, Нildebrand optuzuje 
Hadubranda da је zeljan plena, s druge strane, on zna da Hadubrand nece imati pravo 

7 Poslovicaje пastala па osпovu dogadaja opisanog u hroпici maпastira Novaleze о Adalgisu, siпu posledпjeg 
laпgobardskog kralja Deziderija i Karlu Velikom. Karlo Veliki је poku~ao da pridoЬije Adalgisa poklanjajuci 
mu grivпe, ali kad је Adalgis shvatio da mu se пајаv\јепi dar pruza па vrhu koplja, пaslutio је da mu se 
sprema zamka. Stavio је па sebe oklop i uzeo svoje koplje s recima: "Ako mi taj dar daje~ па koplju, опdа 
cu ga ija kopljem primiti!" 
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da иzте njegovи орrети ako ga иЬlје, jer ko иЬlје srodnika, gиbl pravo nasledivanja 
(Haиbrichs 1995: 125-126).8 

Тiте sto ga је nazvao kиkavicoт, Hadиbrand је javno doveo и pitanje cast 
svoga protivnika. Hildebrand је sada samo jedan od Ijиdi s Istoka, on vise nije otac, 
jer, kako kaZe Sreder, cini se kao daje otac и nјети zaista итrо (Schroder 1999: 486). 
Hildebrand prihvata ЬоrЬи koja је sad opravdana uvredoт licne casti (See 1971: 171) 
i neиspeliт роkиsајет pomirenja. Prihvata ЬоrЬи i tiтe zavrsava dijalog. Pripovedac 
opisuje scenи borbe na konjima: Hildebrand i Hadиbrand prvo bacajиjasenova koplja, 
koja se odbljajи od lipovih stitova, zatiт se bore maceviтa, dok ne иniste stitove. 
Daljnji tok borbe је nepoznat, kao i njen ishod, jer se tekst ovde prekida. 

Priprema borbe i razdra.Zivanje protivnika, obelezavanje celog desavanja 
kao pravne stvari ("ding"), alиzija na pravo pobednika da иzте орrети pobedenog, 
sve su to delovi rituala dvoboja koji iта pravni znacaj ("Zweikaтpf') i koji pred
stavlja uzviseni, pleтeniti i pleтicki oЫik rata (Haиbrichs 1995: 120). Erizтan za
stupa shvatanje da sи svi eleтenti ove borbe karakteristicni za dvoboj kao bozji sud 
i posmatra сеlи реsти kao proces koji se sastoji iz optuzbe, odbrane i presиde (Ehri
sтann 1907: 272, 280). Као delove rituala Molinari identifikиje proces pripreтe i 
pocetka borbe, raspitivanje za iте protivnika na pocetku dijaloga i izazov na krajи, 
mada ona ovu ЬоrЬи tumaci ne kao dvoboj, vec kao sиkob и okvirи Ьitke (Molinari 
l998: 36-37). U tom pogledи se Molinari sla.Ze s Majerom, koji razgovor izmedu 
Hadиbranda i Hildebraпda, kao i роnиdи poklona, tитасi kao neиspeo pokиsaj тir
rюg resenja koпflikta, сiте bltka postaje neizbezna. Majer isto tako smatra da borba 
izтedu Нildebranda i Hadиbranda nije dvoboj, vec da su se Hildebrand i Hadubrand 
sukoblli ијеkи Ьitke (Meier 1990: 127-135). 

Diskиtabllnaje тotivacija Hildebranda i Hadиbranda, kao i da Iije borba iz
тedu njih zaista Ьila neizbezna. Mladi Hadиbrandje nepoverljiv рrета staroт, iskи
snoт i Iиkavom "hиnskoт" ratnikи i pre veruje poznatiт Ijиdima iz svog pleтena. 
Medиtiш, Kun smatra da Hadиbrandи pravno odgovara da otac ostane mrtav: majka 
Ы тogla ponovo da se иdа, on sат тoZda da postane deo kraljevske pratnje (Kиhn 
1969: 122). Наиg takode и m\adoт I-Iadиbrandu vidi neprijateljskog kolaboratora, 
kojem odgovara da је otac тrtav, jer Ьi ти ziv иnistio "drиstveni i moralni identitet" 
(Наиg 1997: 101). Medиtiт, Киn previda daje Hildebrand i dokje fizicki ziv, za рlе
те i porodicи pravno тrtav, stoga se tiтe ne теnја ni Hadиbrandov polozaj, ni po
loiaj njegove тајkе. Hadиbrandov drиstveni i тoralni identitet ne zavise od toga da 
Ii ти је otac ziv ili тrtav, vec od toga ko тије otac, kakav је jиnak. Hadиbrand gori 
od zelje da se poka.Ze: hvali se oceviт porekloт, nastoji da иspesno izbegne pokusaj 
prevare i da иvredi protivnika, da пiko ne poтisli da se plasi borbe i da nUe dostojan 
8 Prema saksonskom zakonu, na primer, kojije zapisan u prvoj polovini 13. veka (iako potite iz mnogo ranijeg 

perioda), borba srodnikaje zabranjena (Repgow 1999: 67). Ne sшno u zakonima, vec i u nordijskoj sagi pos
toji potvrda za takav oЬitaj - Bjern [Bjl\rn] odustaje od borbe kad saznaje da је njegov ljuti neprijatelj Tord 
[Thord] njegov pravi otac (Rosenfeld 1952: 428). Hadubrand ne postupa kao Bjern i time i drugi put guЬi 
svoje nas!edstvo (Molinari 1998: 43), jcr nakon borbe potvrdice se istina о identitetu njegovog protivnika. 
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svoga оса. U svojoj revnosnosti, Hadubrand srlja pravo u nesrecu. Isto tako, postavlja 
se pitanje da li Hildebrand zaista nije imao drugi izbor nego da prihvati borbu, jer 
је njegova licna cast dovedena u pitanje. Kun smatra da је Hildebrandova reakcija 
neopravdana, jer ga Hadubrand nije uvredio kao оса ili kao gennanskog ratnika, vec 
iskljucivo kao hunskog ratnika. Prema tome, Hildebrand nema objektivno, moralno 
pravo da osveti uvredu, vec је jedini razlog za takvu reakciju njegova preosetljivost, 
jer licnoj casti pravi junak ne zrtvuje sina, vec sebe (Kuhn 1969: 119-120). Medutim, 
Hildebrand је pokusao da izbegne borbu, pokusao је i da ostvari odnos prijateljstva 
i "naklonosti'', da prihvati Hadubranda kao clana svoje porodice, koju је izguЬio pre 
trideset godina. IzguЬiti porodicu, znaci izguЬiti i pravo na zastitu, ostati sam u sva
kom pogledu. Нildebranduje preostao samo Ditrih i ako izguЬi mesto u njegovoj voj
noj druzini, postaje nezasticen i svako moze da ga napadne i uЬije bez straha od krvne 
osvete i kazne. Hildebrand nema izbor, jer mu ga је Hadubrand oduzeo u trenutku 
kad је odЬio njegov dar pomirenja. Iako Sulce smatra da Hildebrand nije tragican Iik, 
jer prihvata patnju i nesrecu kao nesto nepromenljivo i ne pita za5to (Schultze 1923: 
17-20), Hildebrand jeste tragican lik, jer је njegov pokusaj da izbegne tragediju Ьiо 
uzaludan i nije mu ostavio nikakav izbor, nego da prihvati borbu. 

3.2.5. Ishod borbe 
Na osnovu tekstualne analize i uporedivanja saga, kao i direktnih i indirek

tnih nagovestaja u okviru grade, istoricari knjizevnosti nastojali su da rekonstruiSu 
kraj pesme. Na zalost, njihovi pokusaji su ostali na nivou vise ili manje verovatnih 
pretpostavki (Haug 1997: 95). 

Teoretski su moguca cetiri ishoda borbe izmedu оса i sina: 
1. otac i sin se ipak mire, 
2. obojica umiru od zadoЬijenih rana, 
3. otac uЬija sina, 
4. sin uЬija оса (EbЬinghaus 1987: 671 ). 

VeCina naucnika zastupa misljenje da na kraju otac ubUa sina i to prevashod
no na osnovu proucavanja paralelnih dela u okviru germanske knjizevnosti. Starijeg 
su datuma danska istorija na latinskom Gesta Danorum, koju је krajem 12. i pocet
kom 13. veka zapisao Sakson Gramatik [Saxo Grammaticus] (Powel 1967, Saxonis 
Gesta Danotum 1931: 204, The first nine books 1967: 289-294) i islandska saga о 
Asmundu, Asmundasaga kappabana iz 14. veka, iz koje se izdvaja Hildihrands Ster
belied, zabelezena i u Edi, islandskoj zЬirci mitoloskih i junackih pesama iz 13.veka 
(Die Edda 1997: 451). Pored toga, na farskomjeziku zabelezenaje u 19. veku balada 
о Asmundu pod nazivom Snj6Zvskvceoi, koja је verovatno nastala u 13. veku ( de Boor 
1923: 165-167). 
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Zajednicko svim nordijskim varijantamajeste spajanje dve sage - nordijske 
sage о borЬi dva brata ("Hervararsage")9 i nemacke sage о borЬi оса i sina. Licnost 
koja povezuje te dve sage је Hildebrand, hunski ratnik, koji zna da su mu protivnici 
Ыiski srodnici (sin, odnosno brat), dok oni ne znaju ko је on, sto u njemu dovodi do 
tragicnog konflikta izmedu porodice i casti (de Boor 1926: 175-177). U prvoj borЬi 
on uЬija svogjedinog sina, da Ьi njega kasnije uЬio rodeni brat- jer sudЬina ne moze 
da se izbegne. 

Indirektan dokaz о postojanju srednjevisokonemacke pesme о borЬi оса i 
sina s tragicnim ishodom jos sredinom 13. veka predstavlja repertoar jednog pozna
tog putujuceg pesnika, Marnera, zabelezen u Kolmarskoj rukopisnoj zЬirci pesama. 
Na repertoaru tog pesnika nalazi se i pesma von wittich und von heimen streit von des 
jungen a/Ьrandes tot. Alebrand је ime Hildebrandovog sina u Thidreksagi i u Мlааој 
pesmi о Hildebrandu. 

Zajednicko svim germanskim varijantama borbe оса i sina s tragicnim zavr
setkom је da uvek otac ublja sina. 

Medutim, paralelno s ovim varijantama, u kojimajos uvek vlada germanski 
fatalisticki pogled na svet, nastaju i na nordijskom i na nemackom podrucju varijante 
о borЬi Hildebranda sa sinom koja nema tragican ishod. U norveskoj sagi о Ditrihu 
od Berna tzv. Thidreksagi (jJidreks saga) iz 13. veka (oko 1250), otac i sin se pre
poznaju i na kraju se mire, te srecni odlaze kuci kod verne Hildebrandove zene Ute. 
Na nemackom jeziku је vec pocetkom 13. veka postojala pesma о borЬi оса i sina 
sa srecnim krajem, tzv. Мlааа pesma о Нildebrandu [Jйngeres НildebrandsliedJ, о 
cemu svedoci aluzija na vernu Ute u epu Vilehalm, kojije oko 1217. godine napisao 
poznati srednjovekovni pisac Volfram fon Esenbah [Wolfram von Eschenbach]. 

Od cetiri navedena ishoda borbe оса i sina, dva su zastupljena u knjizevnosti 
- u nordijskoj knjizevnosti otac uЬija sina, u mladim nordijskim i nemackim varijan
tama ishod vise nije tragican - otac i sin se mire. Dok tragican ishod u kom umiru i 
otac i sin nije razmatran kao mogucnost, ima autora koji smatraju da u Pesmi о Hil
debrandu sin uЬija оса. Glavni zagovornik ove pretpostavke је EЬinghaus. 

EЬinghaus posmatra Pesmu о Hildebrandu kao obrnutu varijantu epizode 
о Rustemu i Suhrabu, а vezu izmedu nordijske i nemacke varijante smatra suvise 
slabom, jer se ona ogleda samo u imenima Нildebrand i Hildiger. Na osnovu tih 
pretpostavki EЬinghaus daje sledeci scenario za kraj Pesme о Нildebrandu: Hadu
brand pobedi Hildebranda, uЬije ga odmah ili mu zadaje smrtnu ranu. Hadubrand 
prepoznaje оса ili ро recima ili ро znaku na njegovom telu, madaje i оЬоје moguce, 
kao i u pesmi о Rustemu i Suhrabu. Pesma zavrsava Hadubrandovom tuzbalicom 
(Eb-Ьinghaus 1987: 674-676). Iako је EЬinghausova argumentacija izvedena konsek
ventno, ona pociva samo na pretpostavkama, i to neosnovanim. Nema razloga da se 

9 Hervararsage је nordijska varijanta izguЫjene nemacke Pesme о hunskoj Ьici ("Hunnenschlacht"), u kojoj se 
borba izmedu dva naroda predstavlja kao sukob oke nasledstva izmedu dva brata, od kojihjejedan zakoпiti, 
а drugi nezakoniti sin. 
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epizoda о Rustemu i Suhrabu uzme kao polaziste za Pesmu о Hildebrandu u celosti 
s obrnutim predzпakom. Neoblcпo је da Eblпghaus vezu izmedu пemacke i persijske 
varijante smatra jacom od опе izmedu nemacke i nordijskih varijanti i uopste пе 
razrnatra nastanak nordijskih varijanti. 

Na osnovu svega navedenog cini se ipak najverovatnijim daje ishod borbe 
izmedu Hildebranda i Hadubraпda tragican i da otac ublja sina. 

3.2.6. Мlaila pesma о Нildebrandu 
Starija i mlada varijanta Pesme о Нildebrandu imaju sasvim razlicit duh: 

dok starija pesma odslikava germanski nacin zivota i pogled na svet, mlada pesmaje 
deo dvorsko-viteskog sveta. Viteski kodeks casti sprecava Нildebranda i AliЬranda, 
оса i sina, da se predstave, Hildebrand se na kraju ipak prvi predstavlja, ali on to 
moze da uradi, jer је nadjacao svog protivпika. Tragicnost gennaпske junacke poe
zije zameпjuje se pomirenjem па kraju, u skladu s hriscanskom religijom. Okolnosti 
ove dve borbe posve su razlicite - dok је u starijoj varijanti rec о borbl izmedu dve 
vojske, u kojoj је uloga dvojice ratnika nejasna, u mladoj varijanti rec је о susretu na 
granici, bez svedoka. Presudna borba, koju Hildebrand u starijoj varijanti bezuspesno 
pokusava da spreci, u mladoj varijanti је predstavljeпa kao neka vrsta igre koju Нil
debrand moze da spreci kad god pozeli, jer on hoce samo da isproba juna5tvo svog 
sina kojeg prepoznaje. U starijoj varijanti Hadubrand u Hildebrandovom pokusaju 
pomirenja vidi pokusaj prevare, а u mladoj varijaпti AliЬrand pokusava da prevari 
starijeg ratnika. Grivna, koju Hildebrand skida s ruke u starijoj pesmi, u mladoj pesmi 
пestaje, ali u nekim varijantama se javlja prsten kao gпorizma. 

Razlike izmedu starije i mlade pesme us\ovila su tri faktora: zabavni karak
ter pesme (narodna balada), postovanje viteskog kodeksa, kao i nezainteresovanost 
za istorijsko predanje. Posledice su stoga trojake - gube se tragicnost, dramatican 
razvoj dogadaja, kao i splet istorijskih okolnosti. U mladoj varijanti pesme postoji be
zazlena proЫemska situacija - otac bezuspesno pokusava da natera sina da kaze svoje 
ime - koju resava na kraju па krajпje jednostavaп nacin i na sveopste zadovoljstvo 
(Heusler 1943: 9). Tema pesme takode se menja: u centru vise nije konflikt izmedu 
ratnicke casti i porodice, vec dugoocekivani povratak kuci (See 1971: 145). 

Na prvi pogled neoblcno је sto mlada varijanta, dakle, prerada, пalikuje 
ostalim indoevropskim varijantama и dvema pojedinostima: skrivanju ideпtiteta i 
upotrebl prstena kao znaka prepoznavanja. U irskoj varijanti, na primer, siп odblja 
da 'Se predstavi, sto predstav\ja k\jucni predus\ov za tragican ishod. U М/ааој pesmi 
о Нildebrandu sin takode nece prvi da se predstavi cak пi pod pretnjom smrcu, kad 
ga Hildebrand pobedi, ali to ne vodi do tragicnog ishoda, jer Hildebrand zna da је 
to njegov sin. Medutim, prsten пе пosi sin, kao znak prepoznavanja za оса, vec ga 
nosi otac, kao znak prepoznavanja za majku - prsteп nije ostavio otac za sina, kad је 
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napustio majku, vec ga koristi pri povratku, da Ьi ga prepoznala zena nakon dugog 
odsustva. 10 

Iako Ьi na osnovu ovih slicnosti moglo da se pomisli da је Мlada pesma о 
Нildebrandu nastala pod uticajem indoevropskih varijanti motiva "sukob оса i sina'', 
ona је ipak \ogicki proizvod izmene grade и datim drustvenim i kulturnim okolnosti
ma. Tragican kraj pesme odbacenje pod uticajem hriscanstva. Viteski kodeks preuzet 
је iz viteskih romana: vitezovi se nikada ne predstavljaju protivniku, osim ako im 
od toga zavisi zivot (Erec, Jwein), а neki, na primer, Parcifal, cak ni tada (Wolfram 
1998: 533-534). 

Interesantanje udarac macem koji AliЬrand pokusava da zada ocu na preva
ru ("der ttickische Schlag"), prisutan vec i и norveskoj sagi о Ditrihu (Thidreksage) 
(Baesecke 1940: 146). Otac uspesno izbegava udarac, uz primedbu da је AliЬranda 
tom udarcu sigumo poducila zena. Hojzler smatra da је to aluzija na necasno pona
sanje и borЬi kom su sklone zene (Heusler 1943: 1 О), jer su slaЬije od muskaraca i 
nastoje da steknu prednost na drugi nacin (Gutenbrunner 1976: 123). Medutim, и 
irskoj varijanti zena poducava vestini borbe i оса i sina, stogaje moguce daje ovo ili 
kasniji uticaj irske varijante na germansku ili ostatak iz indoevropske "praverzije". 
Jan de Vris dovodi и vezu s podmuklim udarcem i Hildebrandovo neoblcno pitanje, 
da li је AliЬrand mladi Velfinger ["Wolfinger", od "Wolf']. Velfinger nije samo ime 
plemena, vec znaci i "vucji sin" i moze da bude mitskog karaktera, i tada se odnosi na 
ratnike vrhovnog germanskog boga Odina/Vodana/Votana [Wodan/Wotan], koji su se 
povremeno pojavljivali и liku vuka. 11 

Populamost grade Мlade pesme о Нildebrandu trajala је nekoliko vekova, 
obrade и razlicitim knjizevnim vrstama nastajale su od 13. do 19. veka. Кlasen sma
tra da је razlog za ovu visevekovnu recepciju, pored istorijske teme, naglasavanje 
tradicionalnih porodicnih vrednosti. Tradicionalne vrednosti se odrzavaju potvrdom 
ocevog autoriteta (pobeda nad sinom), kao i zajednickim povratkom vemoj supruzi 
i majci Uti, cime se ponovo uspostavlja jedinstvo porodice. Pored toga, deo је tradi
cionalnih vrednosti da starije generacije poducavaju mlade, kao sto Hildebrand daje 
lekciju Alibrandu (Classen 1964: 374, 378). 

10 Majer smatra daje prsten koji muz koristi kao znak prepoznavanja nakon dugog odsustva preuzet iz nekih 
drugih balada, na primer Der edle Moringer, s internacionalnim motivom "muz na svadЬi svoje zene" (Meier 
1964: 42). 

11 Jedan od Vodanovih ratnika, Sigmund, uЬio је svog sina Sinfjotlija, dok је Ьiо u oЫicju vuka (de Vries 
1953: 261, 273), а u Asmundarsaga kappabana postoji aluzija daje Нildibrand uЬio svog sina u napadu 
berserkirskog besa ("Berserkeranfall"). Skandinavski berserkiri (ber-serkr "odeven u medvedu kozu") Ьili su 
ratnici "divlji poput pasa ili vukova" (Loma 2002: 90). Pored svega toga, de Vris povlaci i paralelu izmedu 
Нildebranda na granici i junaka Gizura, koji Ьаса koplje preko neprijateljske vojske, а predstavlja boga rata 
Odina, kao i slepi Hodr, kojije uЬio Baldra, Odinovog sina. U okviru tog tumacenja, mogu6eje daje ratnik 
boga Odina odlucan da se izjednaci s njim, ~to Ьi predstavljalo brisanje granica izmedu junackog i mitskog 
sveta (de Vries 1953: 273). 
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Osnovna struktura motiva "sukob оса i sina" и okviru grade о Hildebrandu 
menjala se tokom vekova, и zavisnosti od razlicitih knjizevnih i vanknjizevnih fakto
ra, i sve vise se udaljavala od prvoЬitne varijante, zabelezene и Pesmi о Hildebrandu. 
Na osnovu ovih varijanti nemacke verzije motiva moze lako da se prati tok trans
formacije motiva, kao i da se objasne razlike izmedu prvoЬitne i konacne varijante, 
sto nije slucaj sa srpskim junackim pesmama s motivom "sukob оса i sina", jer one 
postoje samo ujednoj, svojoj konacnoj varijanti. 

4. SUKOB ОСА I SINA U SRPSKOJ JUNACKOJ POEZIJI 

Buse kao primer sukoba оса i sina и srpskim junackim pesmama pominje 
pesmu Marko und Vukoschin (Busse 1901: 9), dok Curcin (1987: 22-23) smatra da 
ta pesma samo и sirem smislu spada и ovaj motiv i kao odgovarajuci primer za njega 
navodi pesmu Ivo Senkovic i aga od Rihnika, sa Cim se slaie i Simonovic (1916: 
49-51). Medenica prosiruje motiv na grupu motiva "sukob srodnika", и koju, pored 
motiva "sukob оса i sina'', spadaju "sukob brace" i "sukob ujaka i sestrica". U vari
jante motiva "sukob оса i sina" и uzem smislu, Medenica pored pesme Ivo Senkovic 
i aga od Rihnika ubraja i pesmu Marko skrsio kosti оси iz kruga pesama о Nahodu 
Simeonu (Medenica 1940: 20-30). Pudic (1980: 3-4) kao varijante ovog motiva u 
srpskoj junackoj poeziji navodi pesmu Ivo Senkovic i aga od Rihnika i pesmu Uros 
i MrnjavceviCi. 

Pesmu Ivo Senkovic i aga od Rihnika sva cetiri autora koja su se bavila ovom 
tematikom (Curcin, Simonovic, Medenica i Pudic) ubrajaju и varijante motiva "su
kob оса i sina" (Buse ocigledno nije poznavao ovu pesmu), dok su oko pesme Uros i 
MrnjavceviCi misljenja podeljena. Pored ove dve pesme, varijanta ovog motiva nala
zi se i и pesmi о Marku Kraljevicu i sinu (Krstic 1984: 309), nepoznatoj navedenim 
autorima. Sve tri pesme се Ьiti analizirane sa ciljem da se uoce njihove specifi.Cnosti 
i da se utvrdi da li su one varijante "praverzije" indoevropskog motiva "sukob оса i 
sina". 

4.1. Uros i MrnjavceviCi 
Uros i Mmjavcevici su istorijske licnosti. Sa sigumoscu se moze reci da su 

istorijski clanovi porodice Mmjavcevic Marko Kraljevic, kralj Vuka5in i njegov brat 
Jovan Ugljesa, dokje Gojko istoriji nepoznat. Istorijski kralj Vuka5in i despot Ugljesa 
poginuli su naMarickoj Ьici 26. septembra 1371. godine, cimeje Marko postao posled
nji srpski legitimni kralj. Mladi car Uros sin је cara Dusana, nakon Cije smrti (1355) је 
vladao petnaest godina. Za to vreme raspalo se veliko Dusanovo carstvo, delom zbog 
odmetanja velika5a od Urosa, delom zbog njihovog prevelikog osamostaUivanja. Car 
Uros umro је pocetkom decembra 1371. godine (Duric 1998: 28). 

Marko је posle smrti kralja Vukasina Ьiо carev savladar, а posle careve smrti 
i srpski kralj. Vladao је u gradu Prilepu i priznavao је tursku vlast, а Turci su zaoЬi-
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Iazili oЫasti kojima је vladao Marko, te је za vreme Markove vladavine narod Ьiо 
posteden ne samo turskog ugnjetavanja, vec i samog prisustva Turaka. Као turski 
vazal, Marko је posle Kosovske Ьitke Ьiо obavezan da poma.Ze Turcima u pohodima 
protiv hriscana i u jednom takvom sukobu, u boju na Rovinama, 17. таја 1395. go
dine, Marko је i poginuo (E>uric 1998: 51-52). 

Amblvalentnost istorijskog Marka sacuvana је i u narodnoj knjizevnosti. 
Madaje, prema nekim istoricarima, u istoriji Ьiо neznatan vladar, Marko је u narod
nim pesmama i pricama postao najveci srpski junak i kompleksna licnost sazdana 
od suprotnosti i samim tim podesan da se oko njega grupisu najrazlicitiji motivi i 
legende. Nejasna mesta u istorUi narodna tradicijaje pojednostavila, odnosi sujasno 
postavljeni, а istorijska istina donekle је izmenjena. Kralj Vukasin, ozlogla5en "zbog 
uzurpatorskog i, u smislu patrijarhalnog i hriscanskog morala, krajnje verolomnog 
odnosa prema mladanom i nejakom prestolonasledniku Urosu" (Zukovic 1985: 8), 
postaje glavni krivac za propast Urosevog carstva, cak i odgovoran za njegovu smrt. 
U skladu sa slobodnim tumacenjem odredenog "istorijskog" dogadaja, licnosti posta
ju predstavnici izvesnih ideja i stavova, polarizuju se i grade ро principu antiteze, kao 
sto је slucaj s Markom i Vukasinom (Vitosevic 1987: 141 ). 

Pesma Uros i Mrnjavёevif:i spada u pretkosovske pesme. Kraj jednog vre
mena, "posljednje vrijeme", prikazuje se ujunackoj poeziji kao rezultat iskvarenosti 
onih koji drze sudblnu naroda u svojim rukama, а to su "velmoze", u сфm sukoblma 
"ne padaju samo ljudske glave nego i gradovi i zemlje" (Koljevic 1976: 128). Narod
ne pesme na taj nacin pokazuju "tamnu stranu srpskog carstva", pevajuci о gresima 
i prestupima velikasa, koji odslikavaju "nalicje ljudske prirode i moralna posrnu
ca" (Samardzija 2001: 94). U pesmi Uros i Mrnjavёevif:i pojavljuju se predstavnici 
najvise svetovne vlasti, koj i cine "vrh piramide vlasti" (Karanovic 1989: 1-2, 46): 
car, kralj, despot i kraljevic s jedne strane, i predstavnik duhovne vlasti, protopop 
Nedeljko, s druge strane. Likovi se grupisu i prema srodstvu: s jedne strane је po
rodica Mrnjavcevic: tri brata, sin i zena kralja Vukasina, dok је s druge strane sam 
carevic Uros, bez podrske. Medutim, glavne licnosti koje se pojavljuju u pesmi ne 
obaziru se ni na stalesku, ni na krvnu povezanost, vec na moralnu. Prema moralu koji 
zastupaju, u ovoj pesmi postoje dve grupe likova: oni koji krse moralne zakone i oni 
koji pokusavaju da ih u tome sprece. Posto Marko donosi presudu о tome "na komeje 
carstvo" u skladu s istinom i pravdom, ne prema svojim interesima i interesima svojih 
najЫizih rodaka, vec prema starostavnim knjigama, on se se izdize iznad svih njih. 
Piramida hijerarhije se preokrece: "Onaj koji је u drustvenoj lestvici najnize, penje se 
na vrh, kao predstavnik sustinskih kvaliteta" (Karanovic 1989: 51 ). 
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Na Markovo delo javlja se visestruka reakcija: njegovog оса (patrijarhalni 
zakon), vise sile (bozanski zakon), carevica Urosa (legitimni zakon) i na kraju, tu је 
i sud vremena olicen u narodnoj poeziji. 

U trenutku kad dolazi do izricanja pravednog suda, Marko se suocava s gne
vom svoga оса, ali "on se nace suprostaviti tom gnevu velikom tragickom gestom" 
(Koljevic 1976: 180), kao sto to cini Hildebrand, koji fatalisticki prihvata neumitnost 
sudblne, nego се pobeci, ne iz straha od оса i smrti, vec iz straha da ne pocini greh 
(ne pristoji se "sa svojim se Ьiti roditeljem"). Sukob оса i sina u ovoj pesmi, zasnovan 
na sinovljevom prkosu, ne zavrsava se dvobojem,jer Marko nastoji da izbegne fizicki 
sukob s осет ро svaku cenu. 

Marku се neki glas savetovati da se sakrije u crkvi, jer ako ne pobegne, on 
се "poginuti od svoga roditelja" - glas nije ljudski, jer ne progovara "neko", vec 
"nesto", neka visa sila, koja Marka uzima u zaStitu. "Junak se odvojio od roditeljskog 
autoriteta, i doblo odobrenje skrivenih i visokih sila. [ ... ] Marko nije vise pod vlascu 
roditeljskom, on је stavljen pod jurisdikciju kosmickih zakona", 12 sto se i ogleda и 
cudesnom dogadaju: na vratima crkve potekla је krv. Vukasin је pomislio da је to 
krv njegovog sina, kogaje ublo, te se pokajao za svoj greh i zakukao13

• Medutim, krv 
nije Markova, vec "bozjega andela". Pavlovic tu scenu tumaci kao ritual posvecenja, 
inicijacije junaka Marka Kraljevica. 14 Deo rituala inicijacije је i magijska moc reci IS 

izrecena u vidu Vukasinove kletve i Urosevog Ыagoslova, koji odreduju sudblnu 
poetskog Marka KraUevica. Pesma Smrt Marka Kraljevica poetski је odgovor na Vu
kasinovu kletvu, dok сео ciklus pesama о Marku Kraljevicu i njegova slava u narodu 
predstavljaju rezultat carevog Ыagoslova, koji roditeljsku kletvu ne moze da ponisti, 
ali moze da је uЫazi, jer magijska rec ,glavara' ima posebnu snagu (Jovanovic 1985: 
341 ). Markova smrt se u ovoj pesmi pominje tri puta. Prvi put је najavljuje glas iz 

12 Svaka borbajuпaka simbolicki predstavlja пeku vrstu emancipacije. Kad su u pitaпju borbe protiv zmaja ili 
aldaje, to је emaпcipacijajuпaka od elemeпata, kojimaje covek роtсiпјеп. Oslobadanjem od tc potciпjeпosti, 
оп dobija prvo pristup doпjem svetu, а zatim svetu bogova. Po§to elemeпti simboblki imaju roditeljsku vred
пost, emaпcipacija od elemeпata odgovara emancipaciji od porodicпih veza i roditeljske zavisпosti (Koljevic 
1976: 54). 

13 Tuzbalica zbog ubistva siпa sastavпije deo osnovпe strukture motiva "sukob оса i siпa". Као §to Нildebraпd 
zali §to се postati uЬica siпa ili се siп uЬiti пјеgа, Kuhuliп zali za uЬijeпim siпom, te razmШja о samouЬistvu, 
kao i Rustem. U Telegoniji tuzbalicu izgovara preziveli siп, dok опа izostaje samo u пekim ruskim varijaп
tama. 

14 Osпovпi obrt rituala iпicijacije је izbegavanje zrtvovaпja. Опај ko uspe da izbegпe zrtvovanje, mora da se 
iskupi пekom drugom zrtvom koja се ga zameпiti. Zаmепјепа zrtva (ovde Marko Kraljcvic) postaje juпak, а 
to zпaci da stalno mora da poпavlja to svoje "ostajaпje u zivotu" i da dokaze da ga zasluzuje. Zamenu zrtve 
vr§i neka nadzemaljska sila. U Starom Zavetu Bog u zamenu za siпa Avrama Isakн §alje ovna, u grckom 
mitu о Ifigeniji, bogiпja Artemida §alje srnu, u sloveпskim religijama podmece se drveпi balvaп, direk, zпak 
drevпog bozanstva- kao i u pesmi Uros i Mrry·avceviCi (Pavlovic, 52-54). 

15 Magija nije 110Ьiсајепа za junacku poeziju, vec је ostatak iz "§amanisticke" poezije, iz koje se razvila. Za 
§amanisticku poeziju, kojaje "primitivпija" u odnosu najunacku, karakteristicпe su upravo magijske sposob
пosti glavnog juпaka, koji pomocu njih ostvaruje uspehe, dok se 11 junackoj poeziji juпak oslanja iskljucivo 
na svoje sopstveпe sпage, bez pomoci пadпaravпih sila (Bowra 1964: 8-9). 
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crkve, drugi put је pominje otac, mis\eci da је ublo sina: "pogubih svoga sina Mar
ka", dok se treci put ona javlja и ocevoj kletvi: "Sine Marko, da te bog ublje!" cime 
se pojacava magijska moc reci izgovorena tri puta, kao sto se to cini i и bajalicama, 
shodno verovanju daje broj tri magican broj - uostalom, kao i и hriscanstvu. 

Vukasinova kletva је roditeljska kletva, а опа se svrstava и najteze kletve, 
koje se "izricu posle nanesene uvrede и stanju krajnjeg осаја, eksplicitne su i za 
njih se ocekuje realizacija kletve, odnosno da kletva bude delotvorna" (Radulovacki 
2001: 22). Snaga roditeljske kletve svoju potporu ima и jednom od osnovnih etickih 
nacela patrijarhalnog zivota, а to је "kult starijeg, а pogotovu roditelja" (Vitosevic 
1987: 96). Uprkos cinjenici daje delovao prema moralnom zakonu, ljudskom i bo
zanskom, Marko se ogresio о patrijarhalni zakon, а delimicno, protiv svoje volje, i 
о bozanski zakon, koji ka.ze: "Postuj оса svoga i majku svoju." Ovi zakoni postoje 
i deluju paralelno i nezavisno jedan od drugog. Za postovanje bozanskog zakona i 
pravde Marko се Ьiti nagraden, а zbog krsenja patrijarhalnog zakona Ьiсе ka.znjen. 
Кletva i Ыagoslov, suprotstavljene ро dejstvu (negativno i pozitivno) i sadrzaju 
(Markova smrt i zivot), odslikavaju "nesklad i raspolucenost" koji su karakteristicni 
za lik Marka, stoga se ovo mesto i posmatra kao "klica" iz koje је nastao Markov lik. 
Istorijski Marko Kraljevic Ьiо је turski vazal, sto је veliki greh и ocima naroda, ali 
taj greh moze da se objasni, cak i uЫa.zi, ako se prikaze kao bozja kazna, neumitna i 
neopoziva, nastala kao rezultat roditeljske kletve (Zukovic 1985: 73-74). 

Amblvalentnost Markove sudblne odgovara dvema nitima prisutnim и Mar
kovom karakteru i sudblni, nagovestenim vec и pesmi о zenidbl Markovih roditelja. 
Jedna nit olicena је и "njegovoj majci Jevrosimi, izraz је ciste plemenitosti, neseblc
nosti i dobrote," ali i velikog junastva, jer Jevrosima је sestra plemenitog vojvode 
Momcila, junaka mitske snage. Druga nit, njegov otac Vukasin, "olicenje је samo
ljuЫja, pohlepe i spremnosti na svaku vrstu otimacine i zlocina" (Zukovic 1985: 74-
75). ОЬе niti dolaze do izra.zaja и narodnim pesmama kao dve strane Markove licno
sti, uslovljene njegovim poreklom. U pesmi Uros i MrnjavceviCi majka Jevrosima, sa 
svojim osecanjem pravde, i njen sin Marko, predstavljaju patrijarhalne i eticke norme 
(Koljevic 1976: 129-130), Marko postaje "uzor nepotkupljivosti, nepodmitljivog po
nasanja, stavljanja opstih i drzavnih interesa iznad rodblnskih odnosa i porodicne 
pristrasnosti" (Pavlovic 1986: 51 ). Marko Kraljevic svoju popularnost и velikoj meri 
duguje upravo tome sto se javlja kao pobornik moralnog ili etickog zakona, pravila 
ili norme "koja pokuzuje coveku sta је dobro, а sta zlo, i sta је covek duzan da cini 
i od cega da se kloni" (Шс 1975: 14). Pored plemenite strane koja dolazi do izrazaja 
и ovoj pesmi, Marko ima "i jednu veoma ruznu crtu и svom karakteru. Iz nekoliko 
pesama vidi se da је on spreman i na to da ucini bezrazlozan zlocin" (Duric 1998: 
61). Као sto је dvojak njegov karakter, tako је dvojaka i njegova sudblna, odredena 
magijskom recju s pocetka njegovogjunakovanja. 

U pesmi Uros i MrnjavceviCi, kao i и indoevropskim varUantama motiva 
"sukob оса i sina", otac napusta majku, majka sa\je sina ocu, dolazi do sukoba iz-
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medu оса i sina, otac ga prvo napada macem, zatim Ьаса na njega kletvu. Pripadnost 
ove pesme indoevropskim varijantama motiva "sukob оса i sina" diskutabllna је, jer 
se otac i sin poznaju, ne dolazi do borbe u kojoj otac uЬija sina. Medutim, izmedu 
оса i sina odvija se borba oko pravde i istine, а posto isukani mac kralja Vuka5ina 
ne ranjava njegovog sina, on povlaci magijsko oruzje: kletvu. Kralj u svojoj kletvi 
opisuje Markovu smrt, na slican naCin kao sto је opisuje vila u pesmi Smrt Marka 
Kraljevica (Duric 1998: 207, 349). Podudarnosti izmedu stihova ove dve pesme u 
kojima se opisuju okolnosti Markove smrti nisu slucajne, vec su konstruisane tako 
da Markova smrt bude shvacena kao ispunjenje oceve kletve. S tog aspekta moze da 
se govori о indirektnoj ili odlozenoj smrti Marka Kraljevica, odnosno о indirektnom 
uЬistvu sina. U okviru indoevropskih knjizevnosti postoje slicne price u armenijskoj i 
grckoj knjizevnosti о ocevom proklinjanju sina na zivot bez smrti i poroda, sto Miler 
obelezava kao "odlozenu agresiju" (Miller 1994: 312-313 i 316). 

4.2. lvo Senkovic i aga od RiЬnika 
Za razliku od pesama о Marku, koje Vuk Stefanovic Karadzic svrstava u 

pesme starijih vremena (od 12. do 16.veka), pesma lvo Senkovic i aga od RiЬnika 
spada u tzv. uskocke pesme ili pesme о uskocima, koje zajedno s pesmama о hajdu
cima spadaju u pesme srednjih vremena ( od 16-18.veka). Lik Iva Senkovica ili Iva 
Senjanina (najcesca medu njegovim mnogobrojnim imenima u narodnoj poeziji) na
stao је na osnovu vise istorijskih licnosti, kojimaje zajednicko ime Ivan (Кleut 1987: 
143 ). Medutim, smatra se da је uzor za pesnicki lik Ыо pre svega istorijska licnost 
pod imenom Ivan Vlatkovic. Ovaj kod neprijatelja ozlogla5eni uskocki vojvoda i ka
petan, roden verovatno sedamdesetih godina 16. veka, ostao је zapamcen pre svega 
kao ljuti megdandzija koj i је jednom svom protivniku odsekao ruku (isto: 16-52). 

Posto је Ыо poznat kao megdandzija, veliki broj pesama peva upravo о Iva
novim megdanima, 16 na kojima је najcesce pobedivao, а koje је vodio iz razlicitih 
razloga: za junacko naslede, da Ьi dokazao svoje junastvo, kao carev zatocnik ili 
oceva zamena (Кleut 1987: 111 ). 

16 Megdan ili mejdan је cest u srpskoj junackoj poeziji. Jstaknuti junaci bore se na megdanu da dokitZu svoju 
snagu i nadmoc. Licna hrabrost, snaga i dobar glas vredeli su vi~e nego citave vojske bez poznatih junaka, 
jer uspeh citavih vecih vojnickih jedinica cesto је zavisio od uspeha odabranih zatocnika, kojima su takve 
situacije predstavljale dobru priliku da pokitZu ~ta vrede. Za vreme dugih opsada gradova, kad su citavi dani 
prolazili bez napada i sukoba, zatocnici Ьi delili megdan radi zabave ili slave. Povodi za megdane za vreme 
mira Ьili su razliciti: krvna osveta roditelja, brata ili prijatelja, zelja da se radi casti povrati oruzje poginulog, 
oslobodenje otetog rоЫја i vracanje ukradenog, zadovoljenje uvredenog ponosa, sticanje dobrog glasa i 
slavnog imena (Tomic 1902: 1-10). 
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Реsта lvo Senkovic i aga od RiЬnika predstavlja pesnicki prikaz тegdana, 
na koji Ivo ide kao oceva zaтena. U skladи s ritualoт тegdana, 17 реsта pocinje 
pozivoт риtет "knjige", kоји aga od RiЬnika pise ostareloт Durdи Senkovicи, оси 
тladog Iva Senkovica. Durde sтatra daje prestar da bi savladao аgи и borЬi, ali ako 
ne izade na тegdan Ьiсе prinиden da ти s\иzi, stoga se и svojoj neтoci prepиsta 
suzaтa. Iako sin тоzе da ga zaтeni, Durde је zabrinиt, jer Ivo iта sато sesnaest 
godina. Kako za prestarog Durda tako је i za preтladog Iva sтrt izvesna, sto је jos 
veca nesreca za оса. Mladoт Ivи ne nedostajи odvaznost i snaga, koja је Durda 
napиstila, ali ти nedostajи ocevo iskиstvo i znanje. Medиtiт, ako ne тоzе da se 
prenese snaga, тоgи iskиstvo i znanje, sto Durde, iskиsni тegdandzija i cini: иz 
sиze, savete i Ыagoslov, on salje svog sina na тegdan. Scena oprostaja izтedи Iva i 
njegovih roditelja izraZava "dиЬоkи porodicnи solidarnost" (Deretic 1978: 163). 

Iako Durde тisli daje prestar za тegdan, pasini sinovi ga sтatraju velikiт 
јиnаkот koji се pobediti аgи. 18 Medиtiт, aga odтah prepozna Iva i ne zeli da se bori 
s njim, jer је "dete nerazuтno". Pobeda Ьi Ьi\а laka ili nedostojna, а otkup veliki, 
stoga aga izbegava тegdan. Medиtiт, Ivo ne odиstaje od svoje naтere, vec izaziva i 
razdrazиje аgи иvredom (kao sto to cini i Hadubrand), а posle иvrede, тegdan se vise 
ne moze odЬiti, stoga aga odredиje иslove: da Ivo prvi krene. Medиtiт, ро savetи 
svoga оса, koji је dobro naucio dorata, Ivo оdlисије da doceka аgи. 

Megdan pocinje Ьасаnјет kop\ja, s\edeca faza, borba sаЫјата, preskace se 
jer Ivo и svoт nestrpljenju zeli sto pre da zavrsi megdan i da иhvati аgи zivog. Ivo 
gиЬi konja (aga gaje ирuсао), ali konacno stice prednost nad agom, odblja otkиp i 
odsece ти glavu. 19 Odstиpanje od ritиala megdana иslovljeno је Ivoviт neiskиstvoт 

17 Megdaпi su se odvijali ро posebпom ritualu. Na megdan se u srpskoj паrоdпој juпackoj pesmi uglavпom 
poziva "kпjigom", tj. pismom, uz паvоdепје razloga i пaglasavaпje uslova megdana. Bilaje velika sramota 
пе primiti megdaп, ali zbog starosti ili bolesti mogao је da se posaUe siп, rodak ili пeki zatocпik. Megdandzije 
su па mesto megdaпa izlazile ili same ili uz prisustvo svojih devera (svedoka), ciji је zadatak bio da utaпce 
pogodbu (da li се megdan da bude па koпju ili peske, rastojaпje izmedu megdaпdzija, oruzje, prveпstvo 
параdа, da li pobedпik пosi glavu pobedeпog, njegovog kопја i оrШје) i vode racuпa da пе dode do prevare. 
Uprkos tome, do prevare па megdaпu cesto је dolazilo, priЬegavalo јој se u posledпjem momeпtu, kad је u 
pitanju bio zivot, koji se spa5avao kakvim malim skriveпim orU.Zjem (Tomic 1902: 13-17). Megdaп bi trajao 
dugo i tokom megdaпa se oruzje meпjalo, ро pravilu odredeпim redom: pociпjalo se "lomljenjem" koplja, 
koje se оЬiспо bacalo s kопја, а rede se пjime bolo, zatimje sledila borba macevima ili saЫjama, ра topuzima 
i пadzacima i па kraju prsa u prsa, gdeje presudivala sпaga, а poпekad i lukavstvo, ра cak i zuЬi. Pobedпik па 
kraju ili opra5ta zivot ili ga odt1zima. Ako se oduzme zivot, cesto sledi i borba dveju okupljeпih protivпickih 
vojski (Krsti6 1984: 307, Tomi6 1902: 18-19). 

18 Na slicaп пасiп se u Pesmi о /Шdebrandu istice oceva starost, sto jos vise dolazi do izraZaja u Mladoj pesmi 
о Jlildebrandu. Stari juпak zпaci i izuzetaп juпak, jer malo је junaka koji su preziveli sve borbe, proslavili se 
i docekali starost. Upravo taj kvalitet Hadubrand odrice Нildebraпdu, pripisavsi 11iegovu starost пе izvaпred
пom juпa5tvu, ve6 lukavstvt1. Da su lukavstvo i iskustvo пeophodпi u borЬi, istakao је svojim savetima vec 
Durde, а па tragican пасiп to је pokazala i prica о Kuhuliпu i Копlа. 

19 Juпacki оЬiсај odsecanja glave пeprijatelju Ьiо је karakteristicaп za Seпjane, koji su cak i menjali glave 
пeprijatelja za glave svojih mrtvihjuпaka (Kleut 1987: 167), ali ovaj оЬiсај пiје redak i mitskogje karaktera 
(v. Chadwick 19682 1: 93-95; Chadwick 1968'11: 371-372). 
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i "nerazumnoscu", jer Ivo se previse povodi za osecanjem prema ocu, ра cini i gresku 
koja је mogla da ga kosta zivota: ne izvlaci na vreme saЫju. 

Ivo na sebe оЫасi agino odelo, prepoznatljivo i zastrasujuce: "risoviпa i 
samurovina,/ а па koпju sama medediпa, / Ьојпо koplje vukom pokrojeno" (Duric 
1989: 489) i odlazi s agiпom glavom u kesi. Dva pasina sina zele da osvete aginu 
smrt, ali пе mogu da ga prate u sumi na konjima, ра ih ostavljaju vezane i odlaze 
pesice. Medutim, nesto se promeпilo kod Iva: "А!' је mudra g\ava и Ivaпa" (Duric 
1998: 495)- od пerazumnog deteta postao је mudar junak-oп uzima i пjihove kопје, 
пudi im svog i agiпog mrtvog kопја zauzvrat, cime im se podsmeva i istice svoju 
nadmocпost. 

U pesmi lvo Senkovic i aga od Rihnika prikazuje se motiv "пejaki sin kao 
oceva zameпa па megdaпu" koji se zavrsava Ivovom pobedom i povratkom kuci. 
Povratak је medutim zamalo postao kоЬап, jer otac misli da dolazi aga i napada ga, 
iako Ivo govori da оп пiје aga, ali "od zalosti juпak i ne cuje" i "saleti ga da odsece 
glavu". Poput Marka koji се "poginuti od svog roditelja" i Hildebranda kog nakon 
trideset godiпa lutanja "treba da [ ... ] rodjeпo dete macem uЬije, / probode svojim 
oruzjem" ili da оп bude "пjegov uЬica" i Ivo dolazi u istu opasпost, ali on bezi, kao 
i Marko. Kad gaje Durde stigao, Ivo kao zпak prepozпavaпja upotreЬi aginu glavu i 
spasi se. Uplaseпom оси daje objasпjenje za zamenu odela: niko mu ne Ьi verovao da 
је Ьiо па megdanu da пета "odande obelezja" (Duric 1998: 497). 

Prvi dvoboj mladogjunakaje njegova ratnicka inicijacija (Loma 2002: 77), 
kao sto је OVO Jvovo prvo junacko iskustvo i njegova ratnicka inicijacija. lvo tri 
puta izbegava smrt: prvi put hrabroscu i spretnoscu, drugi put lukavstvom, treci put 
begom. Na taj nacin оп pokazuje fizicku, iпtelektualпu i moralпu zrelost i sпagu. 

Za razliku od pesme Uros i MrnjavceviCi, pesma lvo Senkovic i aga od 
Rihnika и пekim pojedinostima podseca na Pesmu о Нildebrandu. Medutim, prema 
Curcinu paralela ne moze da se povuce izmedu dve pesme u celosti, vec samo u 
drugom delu pesme о lvu Senkovicu. Као sto Hadubrand ne veruje recima svoga оса, 
tako ni Durde ne reaguje na reci svoga sina, ne prepoznaje ga uprkos njegovom pred
stavljanju. S druge strane, i и ovoj pesmi postoji momenat prepoznavanja, koji nije 
prsten, kao и Мlааој pesmi о Hildebrandu, vec је zamenjuje "na sasvim originalan 
nacin, odsecena glava age od RiЬnika" (Curcin 1987: 23). Simonovic istice da otac i 
sin stoje jedan nasuprot drugom kao politicki protivnici: Hildebrand је stari Hun, dok 
је Ivo za оса Turcin. Samo jedan ucesnik dvoboja prepoznaje drugog, ali ne uspeva 
da ga odvгati od borbe (Simonovic 1916: 53-54). Durde zali jer је zamalo uЬio sina, 
а Hildebrand izgovara tuzbalicu zbog onoga sta се se desiti. Medutim, i u prvom delu 
pesme postoji paralela и pominjanju starosti junaka, kao i и Ivovom razdraiivanju 
protivnika ("Reizrede"). Pored toga, isticanje ocevog junastva za mladog Iva pred
stavUa izvor ponosa i podsticaj za izvrsavanje velikogjunastva, kao i za Hadubranda, 
koji sliku svog junackog оса stalno ima pred sobom. 
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4.3. Marko Kraljevic i Juda Civutin 
Pa.Znju na ovu pesmu skrenuo је Branislav Krstic u Indeksu motiva narodnih 

pesama balkanskih Slovena. Pesmu је zapisao Jovan Sreckovic u mesecu junu 1894. 
godine na osnovu kazivanja Milosava Jeremica (Sreckovic 1890-1894: br. 283). Ova 
varijanta pesme sacuvana је i u гukopisnoj zЬirci А. Luburica, а postoji i bugarska 
vaгijanta sa srecnim kгajem. 

Glavne licnosti su Магkо Kraljevic i njegov sin Matija, Markova majka 
Jevгosima i zena Andelija. Juda civutin ima funkciju pokretaca radnje i pгotivni
ka na megdanu, ali njegovo ime aludira i na izdaju koja vodi u smrt, о eemu peva 
i ova pesma.20 Markova majka Jevгosima је epski afirmisan lik velike mudrosti i 
predstavlja zastitnicu istine i pravde, dokje veza Marka Kraljevica s lienostima pod 
imenom Matija i Andelija neuoЬicajena. Markov sin Matija је plod pesnieke maste, 
jer istorijski izvori ne pominju da је Marko imao dece (Maretic 1909: 141 ). Ime 
Matija pojavljuje se u narodnim pesmama и vezi sa slavnim ugaгskim kraljem iz 15. 
veka, Matijom Korvinom (kralj Matijas) (Maгetic 1966: 188-190), ali u ovoj pesmi 
ne postoji aluzija na ovog kralja Matiju, stogaje verovatno zaista гее samo о analogiji 
imena Maгko-Matija, koju Medenica uoeava kao eestu u pesmama о sukobu оса i 
sina (Medenica 1940: 35). Zena istoгijskog Marka zvala se Jelena, ali se u narodnim 
pesmama ona zove i Vukosava i Andelija (isto: 179). Andelija је relativno cest lik u 
naгodnim pesmama, uglavnom pozitivan (isto: 140-141), mada se pojavljuje i kao 
kсег "proklete Jeгine" kojaje posle udaje za sultana oslepila svoju bracu (isto: 147). 

U pesmi је гее о megdanu, stoga ona, kao i Ivo Senkovic i aga od RiЬnika, 
pocinje uoЬicajenim pozivom na megdan. Marko, kome је Juda eivutin uputio poziv, 
reaguje kao i Durde: place. Dokje Durde Senkovic plakao jer је pгevise star da izade 
na megdan agi od RiЬnika, Marko Kraljevic plaee јег se tek ozenio. Dok starog Durda 
tesi njegov mladi sin, Marka Kraljevica tesi njegova stara majka Jevrosima. U оЬа 
slueaja se гadi о principu komplementarnosti: ostarelog, slabog, ali iskusnog Durda 
tesi njegov mladi, sna.Zni, ali neiskusni sin; mladog Магkа, koji је na muci i ne zna sta 
da radi, tesi njegova "ostarela" i mudra majka, kojaje u svakoj pгilici dobar savetnik. 
Megdan se odla.Ze na mesec dana, uz saglasnost Jude civutina. 

Pred odlazak Marko ostavlja svojoj majci poklone za nerodeno dete: za kci 
"srebrno vгeteno i kudelju zlatom opsivenu", а za sina vranca, "krnju topuzinu" (ok
rnjio juje na megdanu s Musom Kesedzijom) i "saЫju dimiskiju". Aluzija na Markov 
megdan s Musom Kesedzijom ("krnja topuzina") ima dvojak znaeaj: ukazuje na ei
njenicu da је Marko vec afirmisani megdandzija u tom trenutku, ali i da је junak koji 

20 Ocev neprijatelj је pripadnik druge vere, ali neoЬicno је da nije u pitanju Turcin, nego Jevrejin, cime se izbe
gava istorijsko-nacionalno-verski sukob osvajac - poroЫjeni, Turci - poroЫjeni narodi, muslimani - hri~cani, 

vec se istice samo versko-nacionalni, neistorijski sukob. Na taj nacin istice se i moralni aspekat sukoba i 
izdaje. 
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је nozem iz potaje uЬio junaka boljeg od sebe.21 Ostavljanje darova za dete koje se 
jos nUe rodilo sastavni је deo internacionalnog motiva "sukob оса i sina'', a\i u ovoj 
pesmi dete nije zaceto u tudini. Otac i ovde odlazi radi junackog podviga, tacnije 
megdana, ali neoЬicno је sto ti darovi, ujedno i potencijalni znakovi prepoznavanja, 
nisu ostavljeni zeni, nego majci. Ovo se moze objasniti istaknutim polozajem koje 
Jevrosima ima u narodnoj knjizevnosti ili kao nagovestaj Ыiskog odnosa izmedu 
ЬаЬе Jevrosime i unuka Matije kasnije u pesmi. 

Dete koje se rodilo, Matija, brzo raste i napreduje, njegovi uspesi izazivaju 
zavist i ljubomoru kod dece koja ga zovu "kurvino kopile" i ismevaju ga.22 Kad na
puni deset godina, Matija pita svoju babu (ne majku!), ko mu је otac, gde је i da li је 
ziv. Mladi junak, "dijete Matija" saznaje da se otac devet godina javljao, ali te, desete 
godine, nisu nista culi о njemu.23 Nakon toga, on se presvlaci, penje se na kulu ро 
saЫju i topuzinu, zatim silazi ujarove ро vranca, simbolicki receno: preobraZava se, 
penje se u gornji svet, silazi u donji i vraca se kao potpuno opremljeni junak. Ocevo 
iskustvo implicitno је prisutno u oprobanom oruzju i konju, bez ocevog nauka, kao 
sto је to slucaj s mladim Ivom. U izgradnji lika Matije, pevac se koristio i natprirod
nim elementima, dok Ivo, uprkos svojoj izvanrednosti, ostaje u granicama rea\nog. 

"Kad uzjahnu davo na davo!a 

Ро tri koplja u visinu skace, 

Ро cetiri preko polja ravna. 

Pravo ode u zemlju Nemacku, 

Pred dvore Jude civutina." (100-104) 

U "Nemackoj", na dvoru Jude civutina ponavlja se broj deset, broj Matijinih 
godina i godina ocevog odsustva, kod broja brava na vratima grada: devet vrata је 
s katancima, а deseta s ,dubrovnickom bravom', koju Matija bez teskoca razЬije i 
nade Judu civutina. Juda ga ne pita za rod i ocevo ime, kao sto је to uoЬicajeno u 
arhaicnoj epskoj formuli ovog tipa (Eckert 1999: 239-255), vec ga pita iz kog grada 
dolazi i kako mu је licno ime. Matija odgovara obrnutim redom od onoga kako su mu 
pitanja postavljena i time se postize prividna simetrija dijaloga. Medutim, Matija ne 
odgovora na pitanje, ne govori odakle је i iz kog jer grada, ni kako se on zove, vec 
21 U Petraпovicevoj pesmi Smrt Relje od Pa=ara. siim Marko ka.Ze da је "bolji Relja za sedamп'est Marka" 

(35), а u pesmi Zmaj od Ognja Rade i Dedo D::idovic Marko Kraljevic i Janko Sibiпjaпiп upla~e sc Dede 
Dtidovica, dok mu se Rade suprostavlja i pobedi ga па megdanu. 

22 Ро ovim osobiпama Matija podseca па siпa u persijskoj (Suhrab), irskoj (Копlа) i ruskoj verziji (Sokolпik), 
kao i па Tama-iпu-poa iz maorske verzije. U svim ovim slucajevima (osim и irskoj verziji), uspesi decaka 
izazivaju zavist i Ijubomoru kod ostale dece. U persijskoj, ruskoj i rnaorskoj varijanti, decak se obraca majci 
s pitanjem о ocu. 

23 Ovo mesto podseca па пemacki ер Вiterolf i Ditlajb, u kome se Biterolf пiје javio deset godiпa паkоп ~to је 
oti~ao па dvor kralja Atile. Odlazak оса od kuce, gde juпak ostavlja teпu i пеrоdепо ili malo dete, pojavljuje 
se u Pesmi о Hildebrandu, epu Biterolf i Ditlajb i u ovoj pesmi, u kojoj se decak kao i Ditlajb odlucuje па 
potragu za ocem, za razliku od Hadubraпda. Hadubrand оса smatra mrtvirn i пе ide u potragu, dok Ditlajb i 
Matija uprkos torne idu н potragu za ocern (Henrici: 93-143). 
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kako se zove пjegov otac, kao i razlog svog dolaska. Na taj пасiп Matija 11 prvi plan 
stavlja svoje poreklo i implicitпu zelju da bude juпak kao i njegov otac. 

NeoЬican obrt ceka Matiju: njegov otac nije zaroЫjen, vec је и planinaтa и 
iovu. Matija pod plaпinoт nailazi па "praтen тagle", koji је и stvari "luda Bugariп" 
па "sarenoт govedu". Neznanac trэ.Zi od Matije da se skloni s риtа. Posto је poznato 
da Marko jase Sarca, slиsalac/citalac тоzе da pretpostavi daje lиda Bиgarin и stvari 
Marko Kraljevic, тedutiт, иsled тagle ili Markovog preшsavanja i1i otrcanosti nje
gov-e odece, Matija ga sтatra \иdiт Bugariпoт, dok krupnog kопја sтatra govedoт. 
Ni Marko пi Matija пе zele da se skloпe s puta, vec prete јеdап drugoт, stoga је 
теgdап neizbezaп. Marko пиdi Matiji da prvi параdпе, kao sto aga пиdi Ivи, ali 
Matija kao i Iv-o, na srecи ро njega, odЬija. Marko sisavsi s konja Ьаса "topиzinи'', 
ali kao i lvov паuсепi dorat, tako i Matijiп vгanac klekne и оdgоvагајисет тотепtи 
i spasi mladoт јипаkи glavu. Marko пета koplje, sto је za пјеgа иоЬiсајеnо, јег za 
пјеgа sи и паrоdпiт реsтата tipicпe pre svega topиziпa i sаЫја. Koplje тedutiт 
пета пi Matija, jer ти ga otac пiје ostavio, tako da ovde пi пета ritualпog теgdапа. 
Matija se iz straha skloпio iza ,jele zelene" i bacio topuz i pogodio Marka. Kad је 
hteo da odsece glavu Markи,24 Marko је hteo da zпа ko ти је protivпik i pita ga, na 
slican naciп kao i Јиdа civutiп: odakle је i kako ти је ime. Matija пе taji svoje iте 
i predstavlja se: prvo govori ko шu је otac, а zatiт odakle је, pri сети protivnikи, 
kojeg sтatra Bugarinoт kazиje i iте grada iz kog dolazi, zatiт ime ЬаЬе i тајkе. 
Na kraju, Matija dodaje i da пе роzпаје оса i da zeli da ga osveti. Redosled podataka 
ропоvо је оЬrпиt и оdпоsи па redosled pitanja. Marko prepozпaje svoga siпa, prj 
сети svi пavedeni darovi koje је Marko ostavio ovde пе igrajи nikakvи иlоgи, vec 
su dovoljпa porodicпa iтепа. 

Posto је rec о Matijiпom prvoт dvobojи i to s осет, ovaj dvoboj тоzе da se 
posтatra kao сiп ratnicke inicijacije i eтancipacije od оса i srodпickih veza, kao sto 
је slucaj i н prethodпe dve реsте. 

Ропоvо se pojavljиje iracioпalni momeпat: Matija silazi "od тоrа do тоrа, 
da dovede dvaпaest doktora" da Markн zalece rапе, и сети i иsреvаји.25 Siп i otac 
zajedno se vracajи и Prilip i porodicпa zajedпica ponovпo se uspostavlja. Marku и 
sиsret izlazi zепа, verпa lјиЬа Andelija i pita ga za jиnastvo пjegovog siпa, medutim, 
ispostavlja se da је Markovo prihvataпje siпa Ьilo samo lukavstvo da spasi zivot: 
Marko zeli da sinu odsece glavи jer "Bog uЬio, koga је rodio / , Nauceпo ра је pre
иceno" (210-211). Medutiш, Aпdelija "verna lјиЬа", ali пе i тајkа, odvraca тuza, 
је1· је иЫstvo sina g1·eh i sraтota, a\i ти daje i savet da posalje siпa kao zатепu па 
теgdап, пе Ьi li tako poginuo. 

z4 Љ cinc Suhrab i Sokolnik, cak i Konla nadjaca svog оса, mada na drugaciji nacin. Uprkos tome ocevi su 
p,.bedili sinove: Kuhulin se posluzio skrivenim orнzjem, Пјu је zastitila vi~a sila (u nekim varijaлtama i 
пjegova molitva), dok se R11stem posluzio lukavstvom. 

2-' Ovo mesto podseca ла persijsku va1·ijantu u kojoj Rustcm od Kausa trati melem da izleti sina, ali ga ne 
dobija. 
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Prilika se uskoro ukazala: Marko salje sina kao zamenu na megdan Judi, 
ali pre megdana onesposoЬi Matijino oruzje i opremu. Matija nista nije primetio, ali 
Judajeste i pokusava da stekne prednost Iukavstvom. Sсепа izmedu Iva i age od RiЬ
пika se ponavlja: Juda okrece konja, udara Matiju buzdovanom i obori ga. Medutim, 
Matija goloruk obori Judu i vuce ga ро zemUi, ро ostacima sаЬ\је u travi i tako ga 
uЬije. Na putu kuci Matija od zadoЬijeпih rana na ро\а puta раdпе s konja na zemlju 
i umre, а da nije ostvario svoju nameru: da ocu odsece glavu. 

Protivrecnost Markovog karaktera upada u oci: s jedne straпe, оп ok\eva 
da ode Judi па megdan, jer nema naslednika, s druge straпe, sam па kraju sa\je svog 
jedinog sina u smrt, jer na taj nacin Matijina slava песе zaseniti njegovu - nema 
svedoka njegovogjuпastva. Vukasiпova sudЬiпska kletva se ostvaruje: Marko ostaje 
bez poroda, jer cak i ako ga ima, kao, na primer, u ovoj pesmi, on ga uпistava. U ovoj 
pesmi on ne brani istinu i pravdu kao u pesmi Uros i MrnjavceviCi, vec do izraZaja 
dolazi druga strana njegove licnosti koju је nasledio od оса. Mozda se zato Vukasin 
ni пе pojavljuje, jer njegova funkcija protivteze Marku i majci Jevrosimi ovde је 
nepotrebna: Marko је ovde о!iсепје surovosti svoga оса, ciju је ulogu preuzeo. Osim 
sto se dovode u pitanje njegove moralne vredпosti, javlja se i sumпja u Markovo 
juпastvo, jer оп izbegava megdan s Judom civutinom, kao daje slaЬic i kukavica, а 
tuje i aluzija na megdan s Musom Kesedzijom - ovo nije usamljen slucaj da Marko 
"izlazi iii kao kukavica ili kao mnogo slaЬiji od drugijeh juпaka" (Maretic 1966: 
182). Medutim, i Markova zena Andelija је пegativan lik u ovoj pesmi. Као i kci 
prok\ete Jeriпe, koja nakon udaje za sultana omrzne svoju bracu, tako i Andelija radi 
Marka zeli smrt svome sinu. 

Ravпoteza se stoga ostvaruje suprotstavljanjem ЬаЬе Jevrosime i Matije, s 
jedne strane, i Marka i Aпdelije, s druge strane. Као i u pesmi Uros i MrnjavceviCi, 
i ovde se formiraju dve grupe likova. Tragican kraj pesme је produЬ\jen, jer Matija 
је ubUeп, а Jevrosima је vec ostarila, tako da na sceпi ostaju Marko i Andelija koji 
napustaju moralne vredпosti stare Jevrosime i uпistavaju svoje potomstvo i porodicu. 
Porodicne veze slabe i izпad svega se stavlja licni interes i slavoljuЬ\je. Stoga i ova 
pesma moze da se posmtra u kontekstu "pos\jedпjeg vremena", propasti drzave i 
drustva zbog iskvare11osti ve\ikasa i poremecenih patrijarhalnih odnosa, sto narocito 
dolazi do izrazaja u okviru porodice. 

Pesma Marko Kraljevic i Juda Civutin moze na razlicite nacine da se tumaci 
kao nastavak pesme Uros i MrnjavceviCi. U оЬе pesme se ponavlja sukob оса i sina, 
pri cemu se Marko u jednoj ogresio о оса, а u drugoj о siпa. Ponavljanje "istorije" 
moze da se smatra kaznom, a\i i ispuпjenjem Vuka5inove kletve. U оЬе pesme liko
vi su podeljeni па dve strane u okviru porodice prema mora\nim vrednostima koje 
predstavljaju i za koje se bore. Dok Marko ne predstavUa iste vredпosti u оЬе pesme, 
majka Jevrosima ostaje postojani nosi\ac patrijarhalnih пormi i etickog principa. Ко
nаспо, оЬе pesme iskazuju pesimizam u vezi s dogadajima u porodici koja predstav
lja drustvo u malom, stoga i njena propast nagovestava propast ce\og drustva. 
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Као i и pesmi Ivo Senkovic i aga od RЉnika, i и ovoj pesmi se, obrnutim 
redosledom, pojavljuju dva motiva: motiv "sukob оса i sina" i motiv "nejaki sin za
menjuje оса na megdanu". Medutim, и pesmi Marko Kraljevic i Juda Civutin sukob 
оса i sina proteze se kroz celu pesmu. Iako prvoЬitno uslovljen neprepoznavanjem, 
ovde se na sasvim nov nacin produЬ\juje taj sukob ocevom ljubomorom na sina koji 
se pokazao kao veci junak. Zamena na megdanu nije uslovljena ocevom staroscu i 
pracena ljubavlju porodice, Ьlagoslovom i dobrim savetom, vec muckom prevarom ј 

izdajom od strane оса i majke. Zajednicki obema pesmama su formulativan pocetak 
poziva na megdan, Ivovo i Matijino junastvo, otac kog obojica zele da budu dostojni 
i koji im predaje svoje oruzje i iskusne konje. Sam tok megdana izmedu Iva i age na
likuje и pojedinostima megdanu izmedu Matije i Jude. Faktor neprepoznavanja и оЬе 
pesme је odelo: Ivo је obucen u agino odelo, dokje Marko obucen kao luda Bugarin, 
и оЬа slucaja kao covek koji pripada drugom narodu. 1 Ivo i Matija se jednom и pe
smi presvlace i obojici је ovo prvi megdan, iako su premladi za takvo iskustvo, i oni 
postaju junaci pre nego su stasali za to. Durde i Marko zele da odseku glavu svojim 
sinovima, Durde iz zabune, Marko iz ljubomore, a\i obojicu odgovore od toga. Obo
jica salju sinove da ih zamene na dvoboju, Durde jer nema izbora, bojeci se pritom 
za zivot svog sina, а Marko jer zeli da mu sin umre i pritom se osigrava da sin nece 
pr·eziveti. Durde voli svog sina, Marko пш ne opra5ta vece juna5tvo. Ivo i Matija su 
izvrsni junaci, ali kod Matije se pojavljuju i natprirodne sposobnosti (desetogodisnji 
junak koji na svom konju prelazi velike razdaljine za kratko vreme i ide od mora do 
mora ро dvanaest doktoгa). Pored toga, postoje slicnosti izmedu ove pesme i pesama 
о Markн Kraljevicu i sestricu. 

Pesma и pojedinim crtama nalikuje ostalim indoevropskim varijantama "su
kob оса i sina" (nemackoj, irskoj, persijskoj, ruskoj), ali ona povezuje sve varijacije 
motiva "sukob оса i sina": "potraga za осет", "borba оса i sina", kao i "konflikt 
izmedu оса i sina". Ovakav spoj sva tri motiva nije prisutan ni ujednoj indoevropskoj 
varijanti, cime se ova pesma izdvaja medu svim ostalima. 

4.4. Struktura srpskihjunaёkih pesama s motivom "sukob оса i sina" 
Slicnosti i razlike medu navedenim srpskim junackim pesmama og\edaju se 

i и strukturi motiva и ovim pesmama, njihovim elementima i odnosima medu njima. 
Vladar i megdandzija su komplementarne licnosti: gde se pojavljuje vladar, nema 
megdandzije i obrnuto. U sve tri pesme pored cetiri glavne licnosti (otac, majka, 
sin, vladar/megdandzija) pojavljuju se i sporedпe licnosti (dva Vukasinova brata i 
svestenik, dva pa5ina sina, Matijina ЬаЬа), cime se ostvaruje ravnoteza broja likova. 
U pesmi Uros i Mrnjavёevil:i и sredistu se nalazi Marko koji treba da donese presudu 
i ko{ se nalazi izmedu dve strane. Na jednoj straпi па\аzе se carevic Uros, majka 
Jevrosima i protopop Nedeljko (3), а na drugoj strani Vukasin i njegova dva brata (3); 
и pesmi dolazi do prevage prava i zakona, jer Marko stupa na tu stranu. U pesmi Ivo 
Se11kovic i aga od Rihnika najednoj strani su lvo i njegovi roditelji (3) kao porodica, 
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а na drugoj aga i dva pasina sina (3), koji tu porodicu ugroZ<lvaju. U pesтi Marko 
Kraljevic i Juda Civutin na jednoj strani su spoljasnj i likovi Juda civutin i deca kao 
pokretaci radnje, а na drugoj strani nejedinstvena porodica: Matija i Jevrosiтa (2) 
nastoje da sacuvaju porodicu, а Marko i Andelija (2) izdajoт dovode do unistenja 
porodicne zajednice. 

Marko i Ivo odrasli su s oceviтa, okolnosti njihovog rodenja nisu od znacaja 
za radnju, nета potrebe za potragoт za осет, do neprepoznavanja ne dolazi zbog 
dugog odsustva, vec zbog presvlacenja (Ivo obucen kao aga, Marko kao luda Buga
rin). Sin и sviт oviт реsтата prolazi kroz neki vid ratnicke inicijacije. Susret оса 
i sina ne zapocinje pitanjeт о poreklu (Marko pita ko је njegov protivnik tek nakon 
borbe), do verbalnog duela dolazi и sve tri реsте: Vuka5in i Marko raspravljaju se 
oko nasleda carstva, Durde napada i vreda Iva (тisleci da је aga), а Matija i Marko 
nastoje da uplase jedan drugog. Marko i Ivo beze od svojih oceva, Matija se bori s 
осет, jer ga ne prepoznaje. Durde takode ne prepoznaje Iva, dok Ivo ne baci aginu 
glavu pred njega, а Marko saznaje da ти је Matija sin tek kad ти se Matija predsta
vio posle borbe. Tuzbalice se и ove tri реsте pojavljuju pre konacnog sukoba оса i 
sina. Vukasinje ujednoт trenutku pomislio daje ublo sina, te se kaje i Z<lli zbog toga, 
а Durde place za Ivoт, jer тisli da gaje aga ublo. Matija zali zbog povrede koje је 
naneo оси, ali uspeva da ти spasi zivot. 

U sviт oviт pesmaтa otac па neki nacin uzrokuje sтrt sina, zrtvuje ga. 
Marko bezi od Vukasina и crkvu, ali Vuka5in ga proklinje, sto је рrета Mileru "od
lozena agresija". Durde тisli da је aga ublo Iva na тegdanu, na kојет ga је Ivo 
zaтenio, stoga smatra da је poslao sina и smrt. Na kraju, Marko zaista uzrokuje Ma
tijinu smrt, onesposoblvsi ти opreтu i oruzje. U tот pogledu тоzе da se govori о 
transformacijama тetoniтijskog tipa, odnosno zaтeni ројтоvа ро susednosti (De
retic 2000: 83-84). UЬistvo i kletva stoje и тetoniтijskom odnosu, jer i jedna i druga 
znace "oduzeti zivot", и jednoт slucaju oruzjem, а и drugoт puteт magijske moci 
reci. "Poslati и sтrt" ne znaci ublti nekoga svojoт rиkот, ali z11aci "poslati nekoga 
negde da ти oduzтu zivot", dakle ublti na indirektan nacin. 

Ponavljaju se razliciti elementi: otac i sin napustaju dот radi odredenih duz
nosti iii obaveza (sirenje carstva, odbrana casti), sin dva puta pokusava da izbegпe 
borbu (Marko bezi i skriva se и crkvu, Ivo dva puta govori оси da оп пiје aga, Matija 
dvaput govori Marku da se skloпi s puta), Ivo i Matija bore se па dva теgdапа, s 
пeprijateljskiт тegdandzijoт i s осет. Otac odlazi od kuce i vraca se: Vukasiп se 
vraca na dvor, kao i Durde posle borbe s Ivoт i Marko posle borbe s Matijoт. Svaki 
od oceva svoт sinu daje zivot, ali ти ga i oduziтa. 

U sviт реsтата postoji antonimija dinaтicnih i staticпih likova, narocito 
оса i majke, kao тuskarca i zene и patrijarhalnoj sredini. U pesтi Uros i Mrnjav
ceviCi ta је suprotnost produЫjena i razlicitiт shvatanjeт prava i тorala. Otac i siп 
suprotstavljeni su ро svojoj dobl (Durde i Ivo, Marko i МаЩа), ali i prema svojiт 
stavovima (Vuka5in i Marko) i osecanjima (Marko i Matija). U suprotnom smeru od-
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vijaju se kretanja (dolazak i odlazak) i zЬivanja (rodenje i smrt). Van porodice postoje 
i odredene duznosti i obaveze radi kojih dolazi do konflikta unutar porodice. U drus
tvu i u porodici sukoЫjavaju se zakon i red, s jedne strane (Marko, Jevrosima i proto
pop Nedeljko; Ivo, Durde i majka; Matija i ЬаЬа), i bezakonje, samovolja i seЬicnost, 
s druge strane (Vukasin, Ugljesa i Gojko; aga i pasini sinovi; Marko i Andelija), cime 
se ugrozavaju porodica i drustvo. U dvema pesmama megdandzije su pripadnici dru
ge vere (muslimanske i jevrejske), а u svim pesmama se pojavljuje strasan paradoks: 
ili se ispostavi daje neprijatelj u stvari srodnik (Durde i Ivo, Marko i Matija) ili daje 
srodnik neprijatelj (Marko i Vukasin, Ivo i Durde, Matija i Marko). 

Vecina elemenata i odnosa medu njima moze da se obelezi kao konstante 
( 4/7) (Zobenica 2004: 109-111 ), dok varijaЫe medu licnostima mogu da se objasne 
kao pokusaj pripovedaca da uspostavi ravnotezu medu likovima ili da uskladi pobedu 
jednog principa s brojem predstavnika tog principa (na primer, dobro - zlo). Sino
vi odrastaju s осет, stoga elementi gnorizme, neprepoznavanja, pitanja о poreklu, 
potrage za ocem nisu potrebni, osim u s\ucaju Matije i Marka koji su rastavljeni od 
rodenja. Sukob izmedu оса i sina, kao i u indoevropskim verzijama, sastoji se iz 
nekoliko delova: prvo dolazi do verbalnog duela, zatim sledi pokusaj da se izbegne 
borba, ali na kraju otac uvek napada sina, Marko ga salje u smrt, Vukasin kune, а 
Durde se pomiri s njim. Odnos izmedu оса i sina prozet је ljubavlju jedino u s\ucaju 
Durda i Iva, dokje sukob Vukasina i Marka, Marka i Matije u stvari konflikt. 

Ako se posmatra svaka pesma pojedinacno, najmanje varijaЫi ima pesma о 
Marku i Matiji, koja sadrzi skoro sve e\emente i odnose prisutne i u indoevropskim 
verzijama. U varijaЫe spada licnost vladara, kojaje ovde zamenjena megdandzijom, 
lik ЬаЬе Jevrosime, nacin prepoznavanja (razgovor, iako Marko moze da prepozna 
sina i ро oruzju i konju), kao i nacinu uЬijanja sina. Skriveno uЬistvo sina u skladu 
је s protivrecnim likom Marka Kraljevica, kao i s kasnim nastankom pesme. Posto 
malobrojne varijaЫe ne dovode do velikog odstupanja u strukturi, moze da se zak
ljuci da srpska junacka pesma Marko Kraljevic i Juda Civutin spada u indoevropske 
varijante motiva "sukob оса i sina". 

ProЫematicne su preostale dve pesme, јег poseduju veci broj varijaЫi u 
odnosu na "praverziju". Vecina varijaЫi uslovljena је zajednickim zivotom оса i 
sina (rodenje, (ne)prepoznavanje, pitanje о poreklu, gnorizma), iako Durde ne pre
poznaje sina jer nosi agino odelo i jase na konju pasinog sina. S obzirom na to da 
lvo poznaje оса, kao i Marko, oni zele da izbegnu borbu, kao i Нildebrand, sto је 
uslovljeno kljucnom razlikom medu njima: zajednicama ciji su deo. Hildebrand pri
pada vojnoj druzini, dok Ivo i Marko pripadajujednoj drugoj zajednici: hriscanskoj. 
Hildebrand se nalazi u konfliktu izmedu porodice i vojne druzine, Marko izmedu 
porodice i hriscanske zajednice, а Ivo se nalazi u konfliktu izmedu casti, s jedne 
strane, i hriscanske zajednice i porodice, s druge strane. Zajednicko Нildebrandu, 
Marku i Ivu jeste da delaju u skladu s normama zajednice iz koje ne zele da budu 
izbaceni: Hildebrand postuje zakone vojne druzine, а Marko, lvo i Matija delaju u 
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skladu sa zakonima hriscanske zajednice, znajuci daje oceuЬistvo veliki greh koji ne 
zele da navuku na sebe, stoga i izbegavaju borbu koja ne Ьi doprinela njihovoj casti 
i juna5tvu, vec Ьi ih unistila. 

Ako se prihvate navedena obrazlozenja za transformaciju elemenata i odnosa 
medu njima, moze da se zakljuci da su motivi и sve tri srpske junacke pesme varijante 
indoevropskog motiva "sukob оса i sina". 

5. SUKOB ОСА I SINA U NEMACKOJ 
I SRPSKOJ JUNACKOJ POEZIJI - POREDENJE 

U ovom poglavlju poredice se nemacke i srpske junacke pesme s motivom 
"sukob оса i sina" s razlicitih aspekata: sadrzinskih (grada, motiv, likovi) i struktural
nih (trofunkcionalna struktura i struktura motiva). Na kraju се se razmatrati i pitanje 
porekla motiva "sukob оса i sina". 

5.1. Grada 
Pesma о Нildebrandu nastala је na osnovu istorijskih dogadaja iz vremena 

Seobe naroda. Istorijske cinjenice su izmenjene: istorijski Teoderih nije proteran iz 
Italije, vec ga је и Italiju poslao Zeno, car Istocnog rimskog carstva. Teoderih је vec 
490. godine porazio Odoakera, kojije umro pod sumnjivim okolnostima 493. godine, 
verovatno gaje uЬio Teoderih. Smatra se daje grada izmenjena da Ьi se Teoderihov 
dolazak u Italiju opravdao kao povratak i pokusaj da se vrati legitimno pravo na 
vlast koje mu је oduzeto kada је proteran iz Italije. U istoj pesmi se pominju Atila i 
Teoderih, iako је Atila vec umro kad se Teoderih rodio. Glavni likovi pesme su isto
rijski neposvedocene licnosti: Hadubrand se pojavljuje samo u ovoj pesmi, dok se 
Hildebrand pominje u jos nekim knjizevnim delima (Pesma о Nihelunzima, A/fartova 
smrt, Virginal), ali ni и jednom istorijskom delu. Pokusaji da se dokaze da је lik Hil
debranda zasnovan na nekoj istorijskoj licnosti ostali su na nivou pretpostavki i stoga 
nisu naisli na sirok odjek. Borba оса i sina, Hildebranda i Hadubrandaje neistorijska. 
Mitski elementi и ovoj pesmi su malobrojni, na primer, pominjanje "Velfingera" tJ 

М!аdој pesmi о Hildebrandu, zbog cega se Hildebrand i Hadubrand smatraju pri
padnicima Odinovih "vucjih" ratnika. Pored toga, u pesmi su prisutni tragovi kulta 
Ьiljaka iz stare indoevropske mitologije (oruzje odjasena i lipe). 

U pesmi Uros i MrnjavceviCi istorijska pozadina је izmenjena и skladu s 
narodnom tradicijom koja ispunjava nejasna mesta и istoriji, pripisuje odgovomost 
za velike istorijske dogadaje i propast carstva pojedinim licnostima. Likovi su kon
trastirani, а istorijske cinjenice pojednostavljene. Uvode se i novi, istoriji nepoznati 
likovi, da Ьi se postigla potpuna ravnoteza medu likovima и pesmi. Mitski elementi 
su ranjavanje andela na vratima c1·kve, glas iz crkve koji savetuje Marka i odgovara 
kralju Vukasinu i magijska moc reci: oceva kletva i carev Ыagoslov, koji odreduju 



72 Nikolina Zobenica 

zivot i sтrt poetskog Marka Kraljevica. Scena na vratiтa crkve тоzе da se tuтaci 
kao deo rituala inicijacije i izbegnutog zrtvovanja, cestog и тitoviтa. 

U pesтi Ivo Senkovic i aga od RiЬnika istorijska pozadina је таnје izraZe
na: lik Iva Senkovica је istorijski, ali ne i njegov тegdan s аgот od RiЬnika, а Iik 
Durda Senkovica nastao је kao spoj istorije i fikcije: Durde Brankovic Sтederevac 
је istorijska licnost, ali nije bio otac Ivanu Senjaninu. Stepen fikcionalnosti ovde је 
izrazito visok, sto odgovara i vecem ucescu тitskih elemenata. Mitski eleтent је 
sama borba nejakog Iva sa strasnim аgот, simbolicna borba тladica protiv snaznog 
protivnika, koja se javljajos и Starom Zavetu (David i Golijat). Mitskog karaktera su 
agino odelo, lvovo preoЫacenje, kao i оЬiсај odsecanja glave. Ivovo prvo junacko 
iskustvo predstavlja njegovu ratnicku inicijaciju. 

U pesmi Marko Kraljevic i Juda Civutin takode do\azi do velikih promena 
istorijske grade. IstorUska је cinjenica i da је Marko ziveo i vladao и gradu Prilipu. 
U Markovoj porodici pojavljuje se samo jedan istorijski lik: тајkа Jevrosiтa. Mitski 
је pre svega lik тladog Matije, cudesnog deteta, koji vec и desetoj godini stasa и 
junaka, prelazi na svom konju velike razdaljine za kratko vreтe i pobedi i najvece ju
nake: svoga оса Marka i Judu, s kojiт Marko, veliki junak, izbegava dvoboj. Matijin 
dvoboj s Markom njegov је prvi dvoboj, dakle, njegova ratnicka inicijacija. 

U sviт navedeniт pesmama prisutne su istorijska pozadina i istorijske lic
nosti, таdа и neтackoj pesmi, za razliku od srpskih, istorijske licnosti nisu glavni, 
vec sporedni likovi. u sviт pesmama dolazi do тenjanja istorijskih cinjenica i vece 
ili таnје slobode и obradi grade, uz ucesce тitskih eleтenata. 

5.2. Motiv "sukob оса i sina" 
U Pesmi о Нildebrandu internacionalni motiv "sukob оса i sina" realizovan 

је kao borba оса i sina, а potraga za осет i konflikt izтedu оса i sina и ovoj pesтi 
nisu prisutni. Borba izmedu оса i sina odvija se u dve faze: verbalni duel i oruzana 
borba. Otac prepoznaje sina, jer se sin predstavio, ali sin ne veruje da је protivnik 
njegov otac, jer sтatra da mu је otac umro. Otac na kraju verovatno uЬija sina. 

U pesmi Uros i MrnjavceviCi тotiv "sukob оса i sina" realizovan је kao 
konflikt izтedu оса i sina, dok borba оса i sina postoji kao izbegnuta borba, potraga 
za осет nije prisutna. Identiteti оса i sina su poznati, sukob је zasnovan na razlicitiт 
ubedenj iта о zakonu, pravdi i istini. Otac је predstavnik prava jacega, dok sin zago
vara moralno i zakonsko pravo и interesu drzave. Razocaran presudoт, otac и Marku 
vise ne vidi sina, vec neprijatelja koji ugrozava njegove interese. Na siтbolickoт 
nivou otac uЬija sina - kletvom. 

Motiv "sukob оса i sina" u pesmi Ivo Senkovic i aga od RiЬnika realizovan 
је kao izbegnuta borba оса i sina, dok potraga za осет i konflikt izтedu оса i sina 
nisu prisutni. Kad ga salje na megdan, otac ugrozava zivot sinu, i ubeden је da је 
indirektno uЬio. Pri ponovnom susretu otac ne prepoznaje sina i napada ga- element 
prisutan i u indoevropskim varijantama, osiт u Pesmi о Hildebrandu. Za razliku od 
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sinova u ostalim varijantama, koji ili ne znaju da ih napada otac (Telegon, Hadu
brand, Sokolnik) ili nemaju izbora nego da prihvate borbu (Konla, Suhrab ), mladi Ivo 
odlucuje da izbegne borbu i bezi. 

Poseban slucaj predstavlja pesma Marko Kraljevic i Juda Civutin, u kojoj 
motiv "sukob оса i sina" sadrzi potragu za ocem, borbu оса i sina i konflikt izmedu 
оса i sina. Nakon uspesne potrage dolazi do borbe koja zavrsava izmirenjem, ali 
ljubomora kod оса izaziva konflikt i otac odlucuje da se pobrine za smrt sina. Pesma 
zavrsava tragicno, smrcu sina koji gine u dvoboju, jer mu је otac onesposoЬio opre
mu i oruzje. 

U nemackim i srpskim varijantama sinje plod bracne zajednice. Otac odlazi 
od kuce radi neke vojne ili politicke obaveze: u Pesmi о Hildebrandu radi sluzenja 
Ditrihu, u pesmi Uros i MrnjavceviCi radi osvajanja carstva, u lvu Senkovicu i agi od 
Rihnika radi osvete sina i odbrane ugrozenog doma, а u pesmi Marko Kraljevic i Juda 
Civutin radi megdana. Pri ponovnom susretu jedino se Vukasin i Marko prepoznaju. 
Dar ostavlja samo Marko Kraljevic kad odlazi na megdan s Judom, ali ne kao znak 
prepoznavanja, vec kao uspomenu ili nasledstvo u slucaju njegove smrti. U Pesmi 
о Нildebrandu Нildebrandov "Ring" ne moze Ьiti znak prepoznavanja. Oprema u 
pesmi о lvu i Durdu, kao i u pesmi о Marku i Matiji, moze da poslиZi kao znak 
prepoznavanja, jer је sinovi dobljaju od оса, ali ona ne ispunjava tu funkciju. Posto је 
Ivo promenio opremu i odelo, do prepoznavanja dolazi tek kad Ivo baci aginu glavu, 
а Marko prepoznaje Matiju nakon sto mu se predstavio posle borbe (time nema raz
loga za strah da se radi о prevari kao kod Hadubranda). U svim ovim pesmama sin 
na neki nacin stice prednost nad ocem, kao i u indoevropskim varijantama: u Мlааој 
pesmi о Hildebrandu podmuklim udarcem, u pesmi Uros i MrnjavceviCi odlukom о 
nasledivanju carstva, u lvu Senkovicu i agi od Ribnika pobedom nad megdandzijom 
s kojim otac nije smeo da se suoci, а u pesmi Marko Kraljevic i Juda Civutin sin 
odnosi pobedu nad осет na megdanu, а zatim i nad Judom civutinom, iako mu је 
otac onesposoЬio opremu i oruzje. Na kraju ipak pobedi otac: Hildebrand ublja sina, 
Vuka5in kune Marka, Ivo bezi od Durda, Marko ublja Matiju. 

Motiv "sukob оса i sina" razlicito је realizovan u nemackim i srpskim vari
jantama: nemacke i srpske varijante razlikuju se medusobno, ali poseduju zajednicke 
crte koje ih izdvajaju svih drugih indoevropskih varijanti, proizasle iz cinjenice da sin 
nije zacet u tudini, vec u okviru patrijarhalne zajednice. 

5.3. Likovi 
U svim indoevropskim varijantama pojavljuju se tri lika: otac, majka i sin, 

а u veCini varijanti i cetvrti lik: vladar (u grckoj varijanti otac је i vladar). U Pesmi о 
Нildebrandu pojavljuju se Ditrih i Odoaker (dva vladara), а u pesmama Jvo Senkovic 
i aga od Rihnika i Marko Kraljevic i Juda Civutin pojavljuje se megdandzija umesto 
v\adara. U srpskim varijantama prisutni su i sporedni likovi: dva Vukasinova brata, 
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protopop Nedeljko i carevic Uros (Uros i Mrnjavcevici), dva pasiпa siпa (lvo Senko
vic i aga od Rihnika) i deca (Marko Kralje11ic i Juda Civutin). 

Otac је stariji, iskusaп ratпik, slavпog imeпa, pozпat ро svojoj hrabrosti i 
гatпickoj vestiпi. U пekim pesmama pomiпje se пjegova starost: u Pesmi о Hilde
brandu i pesmi lvo Senkovic i aga od Rihnika, u kojima su i siпovi vec poodrasli. U 
pesmama u kojima su siпovi cudesпa deca, otac пiје star covek, jer siпovi sazrevaju 
do juпaka vec oko desete godiпe (sedam, deset, dvaпaest): Matija, Копlа i Suhrab 
Qediпo se Ilja pomiпje kao "stari kozak" uprkos mladosti пjegovog siпa). Ocevi su 
rastrzaпi izmedu izmedu slave i casti, s јеdпе straпe, i porodice, s druge straпe: Hilde
braпd izmedu vојпе druziпe i porodice, VukaSiп izmedu zelje za carstvom i porodice, 
Durde izmedu porodicпe casti i ljubavi рrета siпu, Marko izmedu casti i zelje za 
potomstvom. Svaki od njih se ipak odlucuje za cast i slavu, kao i Odisej, Kuhuliп, 
Rustem i Ilja. Ocevi cesto do pobede dolaze па песаstап пасiп, пekom prevarom, 
skriveпim oruzjeт ili uz pomoc bogova (Marko, Kuhuliп, Rusteт, Ilja). Нildebraпd 
u odsudпom rnomeпtu priziva boZaпstvo da rnu bude svedok (рrета hriscanskom 
prepisivacu), ali prerna gennaпskoт verovaпju bogovi su prisutпi u borbl, stoga Ы 
gerrnaпski ratпik verovatпo prizvao bozaпstvo da rnu pornogпe u sukobu, kao sto to 
сiпе Ilja i Rustern. 

Siп пastoji svojiт deliтa da dokaZe da је dostojaп svoga оса kojirn se po
пosi, jer је ocevo iте i juпaStvo deo пjegovog ideпtiteta. Hadubrand, Ivo i Matija 
predstavljaju se kao siпovi pozпatih oceva, cije iте i slavu zele da пastave. Izuzetak 
је Marko, koji se пе povodi za uzorom svoga оса, vec тајkе Jevrosime i protopopa 
Nedeljka, koji је пjegov ucitelj. Siп dokazuje пadmoc паd ocem, ali тu ipak пiје do
rastao. U sukobu s осет siп umire (Hadubraпd, Matija) ili bezi (Marko, Ivo). Marko 
se sluzi prevarom da Ы ublo siпa, VukaSiп i Durde reaguju vodeпi besom i zeljom za 
osvetorn, kao i Marko, koji odlaZe smrt siпa рrета savetu svoje zепе. 

Majka u svim iпdoevropskiт varijaпtama ostaje kod kuce, ali iako staticaп 
lik, пјепа pasivпost пiije uvek potpuпa, jer опа cesto pokrece radпju. S obzirom па 
пјепu ulogu u iпdoevropskiт varijaпtama тogu da se uoce dve grupe: u grckoj, 
irskoj, persijskoj i ruskoj verziji опа salje siпa u potragu za осет, dok u пemackim i 
srpskim varijaпtama majka пUе пapusteпa zепа, siп odrasta i s пјоm i s осет, stoga 
опа пi пе moze da ga salje u potragu za осет. Cak пi u pesтi Marko Kraljevic i Juda 
Civutin пе salje тајkа siпa u potragu za осет, vec ЬаЬа. U пekim varijantama irske 
i grck_e verzije majka, zепа пatprirodпih moci, salje siпa ocu s пamerom da mu se 
osvetijer juje пapustio. U ruskoj i irskoj varijaпti тајkаје i ratпica, otac је morao da 
је savlada u borbl, da Ы mogao da zаспе dete s пјоm. 

U Pesmi о Hildebrandu majka se ротiпје samo kao пapusteпa zепа, ali u 
mladoj pesmi, опа је i verпa zепа koja ceka siпa i muza. u пemackim varijaпtama 
опа је potpuпo pasivпa, пета cak пi fuпkciju pokretaca radпje. 

U srpskim пarodпim pesmama zепа igra пеzпаtпu ulogu i vezaпa је isklju
Civo za kucu i porodicu. Najzпacajпija uloga koju zепа moze da ostvari jeste uloga 
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koju ima i majka Jevrosima - ulogu savetodavca. Iako је опа supruga jedпog kralja, 
Jevrosima пе ucestvuje u javпom zivotu i odlucivaпju, ali nјепа moc је u zпапјu i 
iskustvu koje пеsеЬiспо predaje svome siпu. Marko moze da odlucuje i da dela u 
skladu s пјепim savetom, kao i da sprovodi u delo пјепа moralпa пасеlа (Karaпovic 
1989: 49). Majka koja bdi паd svojim detetom, песuјпа i nevidljiva, to је majka Iva 
Senkovica, koja na ,prozoru ceka svog decaka da se vrati sa svog prvog junackog 
megdana' (Vitosevic 1987: 103). Njena tuga i strah toliko razjare ostarelog junaka, 
Durda Senkovica, da on na staroj koblli krene na nadmocnog neprijatelja. U ovoj 
pesmi, majka i njen bol pokrecu radnju. Medutim, u srpskoj narodпoj poeziji zenaje 
cesto prikazana i kao neko nize Ьiсе, koje је sposobno da bez razloga laze i cini sva
kakvo zlo, stoga su јој pripisivani пajstrasniji zlociпi koji mogu da se zamisle (Duric 
1998: 26). Andelija, zепа Marka Kraljevica u pesmi Marko Kraljevic i Juda Civutin, 
је jedan takav negativaп zeпski lik. Ona daje savet svome mufu kako da ublje siпa, а 
da ne zgresi (!): da posalje sina na megdan na kom се poginuti. Njen pandan и ovoj 
pesmi је majka Jevrosima, koja takode savetuje sina Marka, kao i unuka Matiju, ali 
njeni saveti su odraz mudrosti i iskustva, kao i dobrog srca i majcinske ljubavi. Mar
ko u ovoj pesmi deluje dva puta prema savetu zепе, jedпom dobrom, drugi put losem, 
sto ukazuje па veliki uticaj koji zепа moze da ima na muskarca. Narodпa poezijaje 
stoga i Ьila tako stroga prema onim zenama koje su taj uticaj zloupotreЫjavale i tim 
vise је ceпila опе koje su pozitivпo delovale na svoje siпove i muzeve. 

Pasivпa uloga majke u nemackim i srpskim varijaпtama u vezi је sa zajedni
com u kojoj опа zivi. Za razliku od ostalih indoevropskih varijanti, u kojima majke 
salju siпove da upozпaju oceve, u пemackim i srpskim varijaпtama otac ј majka su 
vепсапi i zive zajedno. Та porodicпa zajedпicaje izrazito patrijarhalпa, sto uslovlja
va i pasivnu ulogu majke. 

5. 4. Титасепја па osnovu trofunkcionalne strukture 
U пemackim i srpskim varijaпtama patrijarhat је u potpunosti potisnuo tra

gove matrijarhata - пета vise пi majciпskog prava26 karakteristicnog za ostale iпdo
evropske varijaпte, u kojima sinovi ро rodeпju uvek ostaju s majkom. Stoga sukob 
оса i siпa ne moze da se razmatra и koпtekstu Poterovog tumacenja о prelazu iz 
patrijarhata u matrijarhat, vec pre и koпtekstu Milerovog tumaceпja sukoba оса i sina 
па osnovu trofuпkcionalne strukture. 

Milerovo tumaceпje оса kao пosioca vojnicke fuпkcije moze da se primeni 
na Pesmu о Нildebrandu, jer Hildebrand ovde dela u ime Ditriha, cije iпterese i prava 
zastupa. S druge strane, оп zeli da ubedi Hadubraпda daje пjegov otac, sto Kuhulina 
ili Rustema uopste пе iпteresuje. Time Hildebrand nije и potpunosti veran vojnickoj 
fuпkciji bezrezervnog sluzeпja vladaru. 

26 Dru~tveno uredenje u kojem se poreklo racuna prema majci, dok је otac stranac u porodici. Zena ima jaci 
uticaj, cak i politicki, ali ipak se пе radi о matrijarhatu ("Mutterrecht", /nfoROM 1997). 



76 Nikolina Zobenica 

U pesтi Uros i MrnjavceviCi kralj Vukasin ugrouva vlast koju predstavlja 
carevic Uros, dokje Marko zastitnik te vlasti, kao i Kuhulin i Rusteт. U ovoj pesmi 
dolazi i do raspolucivanja prve funkcije (vlasti) na dve licnosti: kralja Vukasina i ca
revica Urosa. Ovakva situacija и Marku stvara konflikt, ali i daje snagu Vukasinovoj 
kletvi, јег Marko se ogresio о ocinsku i vladarsku figuru, sto је prema indoevropskoj 
trofunkcionalnoj ideologiji neoprostivo, pogotovo sto neprepoznavanje nije prisutno 
kao olaksavajuca okolnost. Medutim, dolazi do obrtanja uloga и odnosu na ostale 
varijante: onaj koji Ьi trebalo da cuva vladarsku figuru (kralj Vukasin nasuprot ca
revica), ugrozava је, sto је sато jedan od simptoтa "posljednjeg vremena." Vuka
sinova kletva takode тоzе da se posтatra и okviru trofunkcionalne strukture - ona 
sterilizuje trecu funkciju, oduziтajuci Marku plodnost. 

U pesтi lvo Senkovic i aga od RiЬnika nije prisutna vladarska funkcija, 
sато figura оса. Mladi Ivo preuziтa ulogu zastite оса, on ga, s jedne strane, kao no
silac telesne snage, zastupa pred agom, а, s druge strane, ne zeli ni ро koju cenu da ga 
ugrozi, stoga radUe bezi od Durda nego da ти se suprotstavi. U drugoт delu реsте 
otac nastupa kao predstavnik druge funkcije (ratnik), pre svega kao nosilac borbene 
vestine, dok ти telesnu snagu daju bol i bes. Као ratnik on nije branilac prve funkcije 
(vladarske i ocinske), vec branilac trece funkcije, obllja i plodnosti, koju predstavlja
ju ugrozena porodica i dот. Durde тisli da ти је aga ublo sina (unistio potoтstvo ), 
da се ти opljackati dvore (oduzeti obllje) i zaroblti njega i zenu (oduzeti slobodu). 

Matijaje takode predstavnik druge funkcije, jer on zeli da osveti оса, ali ga 
nesvesno ugrozava и borbl. Ublstvo sina и pesтi Marko Kraljevic i Juda Civutin, 
razтatrano и skladu s Mileroviт tuтacenjiтa, moze da se shvati na tri nacina: prvo, 
ublstvo sina је neka vrsta zrtve kojom otac nastoji da sacuva svoj status najboljeg 
junaka; drugo, ublstvo sina тоzе da bude тotivisano Markovoт zeljoт da ponovo 
bude junak koji nije otac i, trece, ublstvo sina moze cak i da bude opravdano zbog 
Matijinog prevelikogjunastva (Marko kaZe za Matiju: "Nauceno раје preuceno"). 

Srpskim varijantaтa zajednicko је zrtvovanje sina, koje Miler takode raz
matra и okviru svog rada. Otac zrtvuje sina radi nekog dobltka ili nagrade, sto је 
povreda trece funkcije, neophodne plodnosti koja poboljsava zivot i тосi stvaranja. 
Uspesno sprovedena Zгtva oтogucuje ostvarenje nekog cilja, nedostiznog na drugi 
nacin, i spada и kategoriju тagicnih radnji Ш тanipulacija (Mi\ler 1994: 318-319). 
Vukasin Ьi тozda postao srpski car da је ublo Marka, koji је doneo odluku "na kоте 
је carstvo", а Durde i Marko salju sinove kao zaтenu na тegdan da Ы sacuvali svoju 
cast. 

Pored zrtvovanja, srpskiт varijantaтa је zajednicka i ratnicka inicijacija 
sinova, koji и svoт prvoт junackoт podvigu dolaze и sukob s осет i tiтe postifu 
eтancipaciju od roditeljskog i srodnickog principa. U okviru trofunkcionalne strukture, 
ovakav razvoj тotiva upucuje na teznjн za prevazilaZenjeт drustvene sheтe koja 
vise nije aktuelna, trofunkcionalne ideologije koja insistira na nepovredivosti ocinske 
i vladarske figure. 
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Sve indoevropske varijante тotiva "sukob оса i sina" тоgи da se tuтace 
na osnovu trofunkcionalne strukture. Do sukoba оса i sina dolazi zbog zastite prve 
funkcije (Kuhulin, Rusteт, Hildebrand, Ща) ili jer је otac spreтan da zrtvuje sina 
zbog casti ili vlasti (Vukasin, Durde, Marko, Hildebrand, Ilja). Nosilac druge funkcije 
odlucuje se za vlast, а и tот slucaju ugrozena је treca funkcija: potoтstvo. 

5. 5. Struktura motiva 
Indoevropske verzije razlikuju se и jednoj varijaЬ\i и strukturi, а to је razlog 

neprepoznavanja. Irska, persijska i ruska verzija neтaju vise varijaЬ\i и strukturi, 
stoga se sтatra da su one varijante jedne "praverzije" (indoevropske ili persijske). 
Grcka verzija iта dve varijaЬ\e: otac је vladar i sin na kraju ublja оса, stoga i тedu 
odnosiтa izтedu eleтenata dolazi do proтena, jer sin se vraca kuci тајсi, а otac ти 
ne oduziтa zivot. U neтackoj verziji prisutna su dva vladara, sinje roden и bracnoj 
zajednici i ne ide и potragu za осет (tri varijaЫe). Najveci broj varijaЫi iтaju srpske 
varijante, и kojiтa se povecava broj licnosti, dodaju se eleтent zrtvovanja i ratnicke 
inicijacije i otac ne ublja sina и borЬi. 

VarijaЫe тоgи da se objasne kao rezultat razlicitih transforтacija sheтa u 
strukturi тotiva, zavisno od okolnosti и kojiтa varijante nastaju. Nije neoblcno sto је 
broj varijaЫi najveci и srpskiт verzijaтa, jer one su nastale i zabelezene najkasnije, 
тotiv "sukob оса i sina" integrisao se u razvijene sage о poznatiт junaciтa, kojiтa 
se prilagodavao. 

Nov e\eтent и srpskiт varijantaтa, koji ne postoji ni и jednoj indoevrop
skoj varijanti, је ratnicka inicijacija. Kuhulin, Suhrab i Sokolnik bore se s drugiт 
junaciтa pre nego dodu u sukob s осет, stoga borba s осет ne тоzе da bude rat
nicka inicijacija. Hadubrand kao neiskusni ratnik ne Ьi tnogao da dode do pozicije 
najboljeg ratnika ili vode, а Telegon da bude voda citavoj grupi junaka. Ratnicka 
inicijacija и srpskim varijantaтa тоzе da bude тitski e\eтent sacuvan iz ranijeg 
perioda ili preuzet iz neke druge sage ili iz mita. 

5. 6. Poreklo motiva 
Na kraju, nakon analize razlicitih verzija, тоzе ponovo da se postavi pitanje 

porekla "praverzije" iz koje su se razvile grcka, neтacka, irska, persijska, ruska i srp
ske varijante. Moguca su, dakle, dva objasnjenja: prvo, sve ove varijante razvile su 
se iz jedne zajednicke indoevropske verzije iz perioda zajednickog zivota indoevrop
skih naroda, ili drugo, sve ove varijante nastale su pozajmljivanjeт i prenosenjeт iz 
jednog izvora, persijskog. 

Slicnosti izmedu slovenske i germanske knjizevnosti, s jedne strane, i slo
venske i iranske (persUske) knjizevnosti, s druge strane, тogu da se objasne kao 
prenosenje тotiva, jer su Prasloveni ziveli izmedu iranskih Skita i Sarmata na ju
goistoku i starih Germana na severozapadu. U kontaktu s tim narodima nastao је i 
niz zajednickih elemenata slovenske duhovne bastine, ukljucujuci i pojedine epske 
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tгadicije, kao i obllje оЬiсаја i pгedstava kaгakteristicnih za гatnicke druzine Јгаnаса 
i Geгmana. Na osnovu ovih istoгijskih cinjenica Loma smatгa da slovensko-iгanski 
i slovensko-geгmanski paгalelizmi mogu samo delimicno da se svedu na "pгainodo
evгopsku" bastinu, а da delom odraZavaju mlade veze izmedu etnokulturnih oЫasti 
severnoistocne Еvгоре u peгiodu od oko 1000. g. рге n.e. do oko 500.g, dakle, u 
peгiodu od hiljadu i ро godina. Loma istice zajednicki element гatnickih dгuzina koje 
su se naziva\e vucima kod Iranaca i koje su negovale kult mitskogjunaka ublce zma
ja. Ostatak takvog jednog kulta kod Slovena verovatno је lik Zmaj-Ognjenog Vuka 
(Loma 2002: 87-89), а kod Geгmana lik Zigfгida [Sigfгied], koji је izmedu ostalog 
poznat kao ublca zmaja i vlasnik velikog niЬelunskog Ыаgа. Ritнali vucjih dгuzina 
prisutni su kod Iranaca i Slovena, ali i kod Geгmana. Iranci i Germani takode su dugo 
ziveli na istom pгostoгu i kroz stalne kontakte uticali jedni na druge. Iгanski uticaj na 
Germane росео је naseljavanjem Gota u stepskim pгedelima severno od Crnog Мога 
oko 200. godine nove ere i pгestao nesto рге 376. godine (Demandt Ј 995с: 600). 

Posto је iranska ргiса о Rustemu dopгla гаnо na zapad (najkasnije pocetkom 
7. veka Ьilaje prisutna u Medurecju), Bezeke smatra daje odatle ргеs\а iz Vizantiju 
(Baesecke 1940: 148), а zatim u germansku i slovensku knjizevпost. Pretpostavka 
је da је motiv dalje presao iz Italije do Skaпdiпavije, te da su izmedu Skaпdiпavije 
i Iгske posгedovali vikiпzi, koji su u 9. veku osvojili Eпglesku i пaseJili Islaпd. Me
dutim, pгedanja о Rustemu koja su se ргепоsi\а i pre Fiгdusija, nisu pominjala borbu 
оса i siпa, kao sto је nisu pomiпjala пi prvobltпa ргеdапја vezaпa za iгskog juпaka 
Kuhulina. Motiv "sukob оса i sina" u svim navedeпim knjizevпostima integгisao 
se u sage о velikim junacima tih пагоdа, tek паkоп sto su se опе doпekle foгmirale. 
Рогеd toga, slicnost izmedu persijske i iгske veгzije, kao i гazlike izmedн persijske i 
ostalih iпdoevropskih varijaпti i dalje ostaju zagonetпe, kao i slicпosti ovih verzija s 
gгckom verzijom, пastalom u Severnoj Afгici, vise od jedпog mileпijuma гапiје. Iz 
tog razloga istoricaгi kпjizevnosti ni пе гаzшаtгајu grcku veгziju, јег se пе uklapa u 
пjihova tumaceпja. Faktor vгemena takode protivreci teoгiji migгacije motiva iz Iгапа 
i to ne samo kad је гее о grckoj varijaпti, vec i о ostalim vaгijaпtama: Ako је prica о 
Rustemu Ьi\а poznata u Medurecju u 7. veku, nisu mog\i daje pгenesu Goti koji su 
pгesli u Italiju u 5. veku, odak\e su је pгeuzeli Laпgobaгdi u 6. veku, da Ьi опа u 8. 
veku Ьila zapisana, а u 9. veku prepisaпa na koгicama kodeksa u manastiru Fulda. 

Motiv "sukob оса i siпa" univerzalaп је, sto dokazuje пjegovo prisustvo и 
mnogim delovima sveta, гazlicitim epohama, гazlicitim mitologijama i kпjizevnim 
vгstama. Indoevropske varijante motiva imaju zajednicke odlike, koje ih izdvajaju 
шedu svim ostalim varijaпtama. Slicпosti и strukturi i tragovi trofunkcionalne ideo
logije svojstvene indoevropskim narodima govore u prilog srodnosti ovih indoevrop
skih varijanti. Indoevropski naгodi ziveli su zajedno, na istom podrucju i pod istim 
okolnostima dugo vгemena, imali su zajednicki pogled na svet, verovanja i оЬiсаје. 
Kasnije su se odvajali, kгetali svojim putem, stvarali svoje tokove istorije, cuvajuci 
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pritoш predanja, шitove i шotive koji su za njih jos uvek iшali duЫji znacaj i vecu 
vrednost. Jedan od tih motivaje i motiv "sukob оса i sina". 

REZIME 

Cilj ovog rata Ьiо је da se prouci motiv "sukob оса i sina" u okviru nemacke 
i srpske junacke poezije, izdvoje specificnosti, medusobne slicnosti i razlike, s osvr
tom па indoevropske varijante ovog motiva. 

Nemacke i srpske varijante poseduju odredene posebnosti u odnosu na re
konstruisanu osnovnu verziju motiva, pre svega u patrijarhalnom nacinu zivota, usled 
cega se gube neki od osnovnih elemenata karakteristicnih za druge indoevropske va
rijante (gnorizma, vanbracno poreklo, potraga za осет). U nemackoj varijanti prime
tan je izrazit uticaj drustvene institucije vojnih druzina, koja dolazi u sukob s institu
cijom porodice. Konflikt razliCitih vrednosti i konflikt izmedu odanosti vodi, s jedne 
strane, i porodici, s druge strane, dovode do tragicnog kraja. U srpskm vaЩantama 
teze је uspostaviti zajednicki obrazac, јег se one medusobno razlikuju u znatnoj meri. 
Prisutni su magijski elementi (kletva) i mitski elementi (presvlacenje, emancipacUa 
od kulta predaka, ratnicka inicijacija, element zrtvovanja). Kasni nastanak pesama 
pretpostavlja izrazitiji uticaj hriscanstva, zbog cega pesme zavrsavaju pomirenjem, 
"odlozenom agresijom" ili indirektnim ublstvom. 

Odgovor na pitanje da li navedene nemacke i srpske junacke pesme pripada
ju podskupu indoevropskih varijanti zavisi od postavUenih kriterijuma i ne moze da 
bude jednoznacan upravo zbog velikih razlika medu varijantama, uslovljenih razlici
tim vremenskim i istorijskim okolnostima nastanka pesama. Prema van der Lijevim 
kriterijumima, jedino Ьi srpska juпacka pesma о Marku i Matij i spadala u ovu grupu. 
Prema Dimezilovoj trofunkcionalnoj strukturi, sve nemacke i srpske varijante spa
daju u grupu indoevropskih varijanti motiva "sukob оса i sina". Na kraju, na osnovu 
strukture motiva, kao skupa elemenata medu kojima postoje utvrdeni odnosi i koji su 
podlozni transformacijama, moze da se zakljuci da nemacka Pesma о Hildbrandu, 
starija i mlada, pesme Uros i Mrnjavcevii:i, Ivo Senkovic i aga od RiЬnika, Marko 
Kraljevic i Juda Civutin, spadaju u grupu varijanti indoevropskog motiva "sukob оса 
i sina". 
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"А САД ЈЕ НА НАС ДВОЈЕ РЕД!": 

ДВОБОЈИ КОД СТЕНДАЛА И БАЛЗАКА 

Јоваи Попов 

САЖЕТАК 

Као опште место романтичарске књижевности, двобој се у разноликим варија

цијама јавља и у Стендаловим и Балзаковим романима. У Шагринској кожи затичемо 

углавном конвенционалан приказ дуела, али је у Црвеном и црном он проблематизован. 

Док Жилијен Сорел у огледању са племићима види прилику за потврђивање, за њих је 

двобој предвидљива церемонија која може постати смртоносна, а њена жртва пре делу

је као јунак фарсе него трагедије. Ипак, код Стендала је реч 'част' у контексту двобоја 

још функционисала, а већ у Чича Гориоу она губи сваки значај. Мотив двобоја тамо је 

везан за циничног Ватрена, који у непосредном обрачуну види прилику да се постигну 

конкретни материјални интереси. Занемаривањем свих моралних скрупула, витешки ко

декс бива дефинитивно одбачен. 

Кључне речи: двобој, романтичарски роман, Стендал, Балзак 

1. КЊИЖЕВНОСТ, ДВОБОЈИ И ПОЛИТИКА 
У ДОБА РЕСТАУРАЦИЈЕ И ЈУЛСКЕ МОНАРХИЈЕ 

Стендалов роман Црвеио и црно, Балзакови Шагрииска кожа и Чича Го

рио написани су тридесетих година XIX века, на измаку романтичарске епохе, у 
којој су књижевност, двобоји и политика били тесно испреплетени. Упркос кра

љевим забранама и противљењу филозофа, у Француској је крвава пракса дво
боја, наслеђена још из средњег века, настављена са несмањеном учесталошћу 
током читавог XVIII столећа, па су књижевност, новинске хронике и историјски 
списи тог времена обиловали њиховим приказима. У наредном веку, нарочито 



88 Јован Попов 

у његовој првој половини, двобоји постају опште место уметничке прозе - го

тово да је теже пронаћи пример лишен овог мотива него обрнуто. А почев од 

времена Јулске монархије ( 1830-1848), док и даље упоредо цветају и двобоји и 
романи -у том периоду забележено је више од стотину двобоја, а број романа 

вишеструко је већи - новинари 1 и политичари све чешће постају актери и јед

них и других. Године 1836. Емил де Жирарден (Girardin), оснивач Ла Преса, пр
вог јефтиног политичког дневника у Француској, убио је у двобоју пиштољима 

дрмана Карела (Сапе!), који је умро са речју "Француска" на уснама. Пола века 

раније, барон Понтериед (Ponteriedes), жртва војводе Де Ришељеа,2 на умору је 

изговарао име своје љубавнице. Политика се, као и у Корнејевим драмама, две 

стотине година пре тога, указује у позадини двобоја, али на много директнији 

и, рекли бисмо, приземнији начин. 

И писци најчешће бивају изазвани због својих новинских написа. У По

следњем певању Харолдовог ходочашћа, Алфонс де Ламартин је објавио два сти

ха увредљива по Италијане, назвавши их "људском прашином". Због тога га је у 

новинама напао извесни пуковник Пепе. Песник гаје изазвао на двобој и добио 

метак у руку. А због једног чланка о слободи говора, објављеног у листу Глоб, 

Шарл Огистен Сент-Бев (Sainte-Beuve) је такође био изазван на двобој. У зака
зани дан толико је лила киша да је писац инсистирао да се бори са отвореним 

кишобраном. И он и његов противник били су лоши стрелци, па су се разишли 

неповређени, иако су разменили по четири хица, да би касније постали највећи 

пријатељи. 

Бенжамен Констан (Constant), за кога је тешко рећи да ли је био више 
писац или политичар, учествовао је у двобоју о којем извештава Емил Коломбе 

(Colombey): "Плавокоси Бенжамен Констан био је тако слабашак да се с вели
ком муком држао на ногама. Стога се договорише да се туку седећи. Два про

тивника била су постављена на десет корака растојања и тако су слабо видели 

1 Све учесталије учешће новинара у индивидуалним окршајима Мартен Монестје објашњава овако: 
"Парламентарна дебата, рођена у револуцији, произвела је јавну увреду као великог покретача дво

боја. Ов~ј феномен тежио је појачавању, јер се у то време, упоредо са установљавањем независног 

судства, штампа, тек ослобођена у свом изразу, ставила у службу политичких страсти једне или друге 

стране. Ондашњи новинари, даровити полемичари а пристрасни, чије је перо често бивало умочено у 

отров, измислили су једну нову врсту увреде: 'обнародовање', против чега ни закони ни обичаји још 

нису стигли да се заштите. Људи од пера били су, дакле, присиљени да бране мачем и пиштољем не 

само сопствено већ и туђе мишљење, чим би га подржали у неком тексту. Убрзо се више нису бројали 

новинари које неки посланик води у Булоњску шуму; штавише, и последњи незадовољни читалац та

кође би им слао сведоке" (Monestier, 1991, 239). 
2 Louis Fraщois Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu индиректније потомак чувеног кардина

ла (његов отац био је Ришељеов синовац). Био је тако успешан дуелист да је, судећи према ондашњим 

хроникама, бар пет пута требало да буде лишен титуле и добара, а можда и живота. Уместо тога, оба

сипан је положајима и признањима, па је за свог века био амбасадор, маршал Француске, гувернер 

покрајине Лангдок, потом колоније Гвајане, да би под Лу јем XVI постао академик и, да парадокс буде 
већи, председник Маршалског суда части, основаног још у време Луја XIV управо с намером да се 
стане на пут самовољном дељењу правде. 
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један другог да су меци промашили чак и њихове широке наслоњаче" (Monesti
er, 1991, 232). Иако је Констан из Адолфа, свог најпознатијег романа, сасвим 
избацио политику, за двобој се ипак нашло места. До њега долази у кризном 

тренутку заплета, онда када јунакова љубав према Елеонори почиње да се га

си. Признајући како је у тим данима и сам доприносио срозавању друштвеног 

угледа своје љубавнице, Адолф уочава парадоксални несклад те околности са 

чињеницом да је "са најжешћим презирањем одбацивао и најмање оговарање 

Елеоноре" (Konstan, 2002, 48). Ако је у њему умрла љубав није умро витешки 
дух заштитништва према дами, што је илустровано кратким извештајем о дво

боју са љубоморним супарником који је о Елеонори говорио са увредљивим 

подсмехом. Из само једне нараторове реченице сазнајемо да су оба противника 

била рањена, Адолф ипак нешто лакше, после чега је у његовом односу са Еле

онором дошло до краткотрајног обнављања идиле. Штура епизода о двобоју 

нема, дакле, самосталан значај и уклопљена је у општи контекст повести о без

изгледној љубави. То што све ово заједно са политиком нема никакве везе и што 

својим тоном пре подсећа на романе XVII и XVIII века може се лакше разумети 
када се узме у обзир да је Адолф настао у доба Наполоновог царевања, пре него 

што се у Француској разбуктао страначки политички живот. 

На пољу двобоја XIX век донео је још једну важну новину - пиштољ. 

Ново оружје стицало је све више популарности међу дуелистима и све брже по

тискивало мач. И ту су практични разлози вероватно одиграли пресудну улогу, 

укључујући и већу 'ефикасност', односно убојитост пиштоља. У социолошком 

смислу, пиштољи су донели демократизацију двобоја, али не зато што се њима 

лакше баратало - у прво време, они су били копликовани и непрактични. Раз

лог није била ни једноставнија процедура двобоја, будући даје и за пиштољске 

дуеле, као и за мачевалачке, постојао разрађен кодекс правила.3 Суштина овог 

феномена лежала је у чињеници да пиштољи колико-толико изједначавају шан

се ривала, због чега је крајњи исход двобоја ипак праведнији. Посматрајући про

блем из овог угла, Ги де Мопасан је у предговору за књигу барона Де Воа (Vaux) 
Стрелци из пиштоља ( 1882) изрекао својеврсну апологију употребе пиштоља 
у двобојима: "И најмања неједнакост у шансама од ове правде, дакле, ствара 

најчудовишнију пустоловину међу свим неправдама, а једино немогућност да 

се предвиди исход чини прихватљивим овај чин варварства.[ ... ] Пиштољ скоро 
испуњава ове услове. Са њим нестају слабости попут старости, гојазности, не

спретности или физичких мана" (Monestier, 1991, 264 ). Ипак, мач и у XIX столе
ћу задржава своје присталице, претежно у редовима племства и највиших гра

ђанских слојева, док политичари и новинари радије користе пиштоље. Избор 

3 Непомичност стране којаје на реду да прими метак је светиња, а коришћење револвера било је искљу
чено. Једини изузетак у том погледу били су двобоји у Сједињеним Државама, ослобођеним многих 

стега европских традиција, па и ове. 
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оружја постаје обавезан ритуал у припреми за двобој, али иј ош један у низу ми

кро-планова на којима се сучељавају аристократски и демократски принцип. 

2. ЈЕДАН РОМАНТИЧАРСКИ РОМАНЕСКНИ ДУЕЛ: ШАГРИНСКА КОЖА 

Констанов Адолф, један од најрепрезентативнијих романтичарских ро

мана у Француској књижевности, написан је у првој деценији века, дакле у доба 

када је романтизам тек био у повоју. Четврт века касније, већ на његовом крају, 

настала је Балзакова Шагринска кожа, једно од раних пишчевих дела која улазе 

у састав Људске колtедије. У њему, између осталог, такође постоји један зани

мљив двобој. Негде пред крај трагичне повести о Рафаелу Валентену, када се чу

дотворни талисман, симбол времена које му је преостало да проживи, буде опа

сно скратио, он одлази у лечилиште Екс-ле-Бен, не би ли тамо пронашао помоћ 

за своје већ нарушено здравље. Уместо тога, проналази само пакост и мржњу 

доконих и здравих људи које његова болест иритира. Пошто не успевају да га на 

други начин отерају из своје средине, они смишљају да га испровоцирају да иза

ђе на мегдан једном од младића који за себе тврди даје "матурирао из гађања" и 

"дипломирао на флорету". Пошто се двобој није могао избећи, Рафаел се ујутро 

појављује на заказаном месту, после бесане ноћи. С друге стране, његов свежи 

противник са уживањем посматра околину, као да је дошао на излет.4 Иако је 

циљ Рафаелових непријатеља ограничен на његово одстрањивање, пропозиције 

двобоја строге су као да је у питању смртна увреда: растојање међу противници

ма је само десет корака, а сваки има по два пиштоља и могућност да слободно 

пуца кад хоће из сваког од њих. Окупљени младићи чуде се Рафаеловом доласку 

у поштанским кочијама, а када виде колико је изнемогао обузима их сажаљење. 

Но, они не погађају разлог његове неиспаваности, као што га погађа читалац 

- Валентен се не боји за свој живот, већ за живот свог противника, мада је, у 

крајњој консеквенци, то једно исто. Уколико не успе да одврати свог изазивача, 

он ће морати да пожели победу, што ће значити противникову смрт, али и њего

во још веће приближавање крају. Зато овога упозорава речима које не откривају 

да је реч о натприродној моћи, али јасно наговештавају њене последице. После 

овога ситуација се из темеља преокреће - Рафаелов изглед, до тог тренутка·ја

дан, постаје претећи у очима младића кога напушта ведрина, а обузима страх. 

Али, назад се више не може. "Поигравајући се својом моћи или желећи даје ис

проба, Рафаел је разговарао са Жо натасом и гледао у њега у тренутку док је при

мао ватру свог непријатеља. Шарлов метак сломи једну врбову грану и одби се 

у воду, док га је Валентенов метак, испаљен насумце, погодио у срце" (Balzac, 
1984, 334). Не обраћајући пажњу на умирућег противника, Рафаел журно граби 

4 "'Овде ће нам бити јако лепо! ... узвикну он радосно. Време је дивно за окршај. . ./ И он осмотри плави 
небески свод, воде језера и стење, без најмање примисли сумње или жалости" (Balzac, 1984, 332). 
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комад коже, "да види колико гаје коштао људски живот" (334). Цена је очито 
била врло висока, јер од амајлије беше преостао само још један комадић. 

Приказани двобој углавном је конвенционалан, карактеристичан за 

многа дела романтичарске литературе. У појединим детаљима он кореспондира 

са описима код Пушкина и Љермонтова. Мада неуобичајен, романтичарски је и 

уплив фантастике. Јединствене су у њему две ствари: сам повод и начин изазова, 

а затим његова завршница. Провокативно понашање младића, које неминовно 

доводи до изазова, нема ничега заједничког са кодексом двобоја - Рафаел је у 

бањи доведен у положај прогоњене звери, а дрски младићи су гониоци. Њихово 

обесно и силеџијско понашање далеко је од витешког, а замка која је била 

постављена Валентену у суштини се не разликује од мучког убиства. С друге 

стране, у опису јунака који разговара и гледа у страну док његов противник 

пуца у њега, а затим га погађа посред срца испаљујући свој хитац напамет, има 

нечега што личи на популарне пародије вестерн филмова. Иако не садржи ни 

трунку хумора, читав тај призор својом бизарношћу одаје утисак гротеске од које 

читаоца подилази језа. У својим најзрелијим остварењима Балзак ће изоставити 

овакве ефекте, али у контексту ове "фантастичне приче у делакроаовском 

осветљењу" (П. Барберис /Barberis/) они имају своју функцију. 

3. СТЕНДАЛОВ "РОМАНТИЧНИ РЕАЛИЗАМ": 
ДВОБОЈИ У ЦРВЕНОМ И ЦРНОМ 

Шагринска кожа настала је године 1831, на почетку периода пишчевог 
грозничавог стварања. Претходног јула, револуцијом је стављена тачка на доба 

рестаурације, а у новембру је изашло Стендалово Црвено и црно. Оба писца 

своја највећа дела створиће у доба Јулске монархије, али ће се радње тих 

романа углавном одигравати за време рестаурације, пре него што је политичко 

странчарење сасвим прожело човекову свакодневицу. Стендал је политику у 

књижевном делу поредио са пуцњем пиштоља на концерту, али иза те фразе 

није успевао да сакрије своју пасионирану политичност. Његов став према овом, 

као и према многим другим питањима, био је у суштини амбивалентан, као што 

је и време које је оживљавао у својим делима било противречно, прелазно. 5 И 

у једно и у друго можемо се уверити анализирајући приказе двобоја у Црвеном 

и црном. 

Нашавши се у високом париском друштву, његов протагонист, млад 

и нестрпљив провинцијалац жељан успеха и славе, тражи сваку прилику за 

5 "Стендал је живео у време када су потреси, један за другим, уздрмавали друштвене темеље; један 
потрес гаје одвојио од свакодневног тока живота којије унапред био одређен за људе његовог слоја, 

бацио га, као и многе њему равне, у раније незамисливе пустоловине, доживљаје, одговорности, само

окушавања, сазнања о слободи и власти; други потрес бацио гаје поново натраг у нову свакидашњи

цу, која му је изгледала досаднија, глупља, и мање привлачна од старе; најзанимљивије је у томе било 

то да и та свакидашњица није обећавала никакву трајност" (Auerbah, 1978, 454). 
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доказивање. У једном тренутку учинило му се да би безначајна размена увреда са 

случајним пролазником могла бити једна од њих. Жилијен стеже мале пиштоље 

које увек носи у џеповима, док му овај баца посетнице у лице. И он одлучује да 

га сутрадан заиста посети, заједно са секундантом. Само, код Стендала ствари 

никада нису онакве какве изгледају и не иду предвидљивим током. Иронични 

мистификатор тврдио је, у једној аутобиографској белешци из 1837. године, да 
је и сам као младић делио мегдан и био убоден у ногу, али историчари о том 

инциденту ништа конкретно нису успели да утврде, као ни о његовом наводном 

разговору са Наполеоном, приликом повратка из Русије. Било како било, када 

се Сорел нађе на адреси назначеној на визит-карти, затиче младића који нема 

ничег заједничког са уличним кавгаџијом од пређашњег дана. "Његове су 

црте одавале савршенство и безначајност грчке лепоте" (Стендал, 1964, 276). 
Наступа типична стендаловска камичка ситуација, у којој се актери понашају 

као лутке у позоришним костимима. Посматрајући домаћиново помодно одело 

и фризуру, Жилијенов секундант помисли: "Тај нас је проклети надувенко 

приморао да тако дуго чекамо само да би се овако лепо очешљао" (276). Три 
четврт сата, колико их је овај оставио у предворју, за Сорела су нова увреда и 

нови подстицај за обрачун. "Имао је намеру да буде дрзак, али је истовремено 

желео да буде пристојан" (276), дакле баш по мери златне младежи коју је 
посматрао са презиром, но којој се потајно дивио. Међутим, Шарл де Бовоазис, 

како је младом витезу име, понаша се тако благо, љубазно и неконфликтно да 

Жилијенов бес моментално сплашњава. Читалац романа у том часу осећа се 

заиста као гледалац у позоришту, али је у недоумици око утиска који на њега 

оставља призор сусрета напирлитаног аристократе и увређеног скоројевића. 

Требало би да је смешно, молијеровски - Стендал ова младалачка амбиција била 

је да постане нови Молијер-али ништа од тога. Иједан и други, мада претерују 

сваки на свој начин, поседују особине које буде симпатије, међусобно и код 

читаоца. Бовоазис је "био врло задовољан кројем Жилијеновог црног одела" 

(276), док се овај дивио "његовој озбиљности удруженој са извесном скромном 
уображеношћу[ ... ]" (277 - подвукао Ј. П.). "Скромна уображеност'', нешто као 

"флегматична страст" Мановог Ханса Касторпа, звучи као оксиморон а опет 

тачно погађа суштину. Хумор рафиниран, засићен иронијом, далеко од класичне 

театарске комике. 

Двобој је ипак одржан, пошто је Жилијен, напуштајући Бовоазисов 

дом, у његовом кочијашу препознао свог увредиоца од претходног дана. 

Домаћин пристаје да пружи задовољење свом госту, али у њиховом узајамном 

опхођењу нема ни трунке непријатељства. Њих двојица и Жилијенов сведок 

возе се витезовим кочијама. "Уз пут разговор је текао не може бити боље. 

Необично је било само то што је дипломата био у домаћој хаљини" (278). Мада 
би овај двобој, према једној постојећој класификацији, спадао у "двобоје на 

мах", податак да се високи племић вози на мегдан у шлафроку потпуно одудара 
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од очекиваног. Стендал је волео драстично пародирање, карикатуру нарочито. 

Упркос чињеници да је дуел трајао кратко, а да га наратор приказује једнако 

лапидарно као и његову припрему, гласом који делује нехајно,6 исход није 

сасвим безазлен: "Жилијен је добио куглу у руку" (278). Његов господствени 
противник помаже му да превије рану и инсистира да га одвезе својим колима 

до куће. Тако се њихов разговор наставља у пређашњем тону, а Жилијен у себи 

своди рачун: "Боже мој! зар је двобој само то! [ ... ] Како сам срећан што сам 
нашао тог кочијаша! Каква би то несрећа била за мене да сам морао поднети 

и ову увреду у кафани!" (279). Истовремено, он увиђа да извештаченост има 
и својих добрих страна, да племићи Бовоазисовог круга нису досадни као они 

које је упознао у кући Де Ла Мол, јер умеју да се шале и са светињама, чак и у 

ситуацијама опасним по живот. "Једино што им сасвим недостаје", размишља 

јунак, "то је мудровање о политици, а тај недостатак је више него надокнађен 

љупкошћу њиховог тона и савршеном тачношћу њиховог изражавања" (279 
- подвукао ЈЛ.). Из ове Жилијенове опсервације постаје јасно зашто се 

Стендал одлучио да једну драматичну ситуацију прикаже на фарсичан начин 

- приповедачев дискурс заправо подражава говор и понашање витеза Де 

Бовоазиса и људи од духа тог времена. Наклоност коју јунак према њима осећа 

прелази у опчињеност својствену провинцијском аривисти: "Како бих био 

срећан кад бих се с њима чешће виђао!" (279), помишља он. Рекло би се да 
ове речи носе двоструки смисао - у њима препознајемо део Стендалове личне 

фасцинације, али и самоироничну дистанцу. Јер, пошто се тек спријатељени 

дуелисти растану, приказано нам је и наличје париске отмености - Бовоазис с 

разочарењем схвата да се тукао са обичним секретаром маркиза Де Ла мола, па 

смишља лаж којом ће овога у друштву представити као маркизовог ванбрачног 

сина. Таштине и лицемерја, очигледно, није поштеђена ни највећа господа, чак 

и када има духа - то је порука коју нам писац овде сугерише. 

Дистанца коју Жилијен успоставља између витеза Бовоазиса и круга 

удварача Матилде де Ла Мол одговара дистанци коју она успоставља између 

ових последњих и амбициозног дрводељиног сина. У оба случаја, поређење 

је штетно по Кејлиса, Лизија, Кроазноа и "tиti qиanti". Као и Жилијену, они су 

незанимљиви и Матилди, жељној велике романескне страсти. "Они су савршени, 

можда и одвећ савршени; укратко: досадни су ми" (319), размишља Стендалова 
јунакиња. Она не верује да би ико од њих могао разумети њу и њену романтичну 

опсесију прошлошћу. "Гнушала се недостатка душевне снаге, то је била једина 

њена замерка лепим младићима који су је окруживали" (335). Њихов живот, 
испуњен пријемима, модом, оговарањем и нерадом за девојку нема дражи. "Они 

су били храбри, и то је све. А храбри како? размишљаше она: у двобоју. Али 

Сцену двобоја Жан-Жак Ам узима за репрезентативан пример Стендаловог наративног проседеа у 

Црвеном и црно.м. "За спором сценом чекања и преговора долази жива сцена са кочијашем. [ ... ]Најзад, 
најдраматичнији догађај описан је у једној реченици" (Hamm, 1992, 114). 
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двобој је само једна церемонија, у њему се све унапред зна, чак и оно што неко 

мора рећи кад пада. Треба само да, лежећи на трави са руком на срцу, изговорите 

речи племенитог праштања противнику и некој, често измишљеној лепотици, 

или таквој која на дан ваше смрти иде на бал из страха да не изазове сумњу" 

(336). Чак ни врли маркиз Де Кроазноа, удварач којем се није могла пронаћи 
мана, није изузет од Матилдиног презира. Могло би се, напротив, рећи да је он 

баш због својих врлина у његовом средишту. Питајући се како би се понашали 

он и њен брат, када би, неким случајем, поново избила револуција, она одговара 

без оклевања: "То је већ унапред прописано: узвишена резигнација. Биле би то 

херојске овце које без речи пуштају да их воде на клање" (322). "Стендаловски 
хероизам је надкодиран", каже Жан-Жак Ам. "Он је опонашање узвишених и 

племенитих гестова" (Hamm, 1992, 92). Театралност и пасивност су кључне 
одлике младића из Матилдиног окружења, а она, разуме се, није свесна да и је 

и сама део тог позоришта лутака. Ипак, њено запажање о двобојима жигоше 

овај обичај ефикасније од било које владарске уредбе, а има и антиципаторску 

моћ, јер наговештава Кроазноаову судбину. У складу са споредном улогом коју 

му је поверио у роману и у Матилдином животу, приповедач нас не извештава 

подробно о околностима његовог двобоја. Последње што сазнајемо о њему је 

да се завадио са извесним Де Талером, витешки бранећи Матилдину част док 

је она посећивала свог плебејског љубавника у тамници, носећи под срцем 

његово дете. Доследан свом контроверзном стилу, Стендал сажима у свега 

две емфатичне реченице епилог маркизове судбине: "Избезумљен од срџбе 

и несреће, господин Де Кроазноа га изазове на двобој. Глупост је победила; 

и тако је један од Парижана најдостојнијих да буду вољени нашао смрт не 

навршивши ни двадесет четири године" (51 О). Е fiпita !а comedia. Последњи 
двобој у Црвеном и црном испоставља се као пука егзекуција резигниране жртве. 

Екстремна одбрана части, у часу када је ова већ одбачена, није ништа друго до 

театрални самоубилачки гест или, речима саме Матилде, церемонија у којој је 

све унапред предвиђено. Двобој се претвара у смртоносни ритуал, трагедија у 

фарсу, а Кроазноа, уместо да буде трагични јунак, постаје жалосна aпtiquaille, 

старудија пропалог режима, напуштена заједно са његовим вредностима. 

4. С ОНЕ СТРАНЕ РОМАШИЧНОГ: ДВОБОЈИ У ЧИЧА ГОРИОУ 

Једна анегдота о Наполеону каже како је, приликом похода на Италију, 

од напуљског краља добио 'картел' са позивом на двобој. Наводно је одговорио: 

"Радије бих заузео вашу краљевину!". Тако је то решавао идол Стендалове, 

Балзакове и многих потоњих генерација, недостижни узор њихових јунака 

који стасавају у депресивној клими рестаурације. Једно од Стендалових 

незавршених дела је и Наполеопов ж:ивот, његов Жилијен Сорел не раздваја 

се од Успомена са Свете Јелене, а голобради Фабрис дел Донго, на почетку 



"А САД ЈЕ НА НАС ДВОЈЕ РЕД": ДВОБОЈИ КОД ... 95 

Пармског картузијанског манастира, хита да се придружи императоровим 

трупама код Ватерлоа. Сам аутор, у аутобиографском Животу Анрија БрW!ара, 

пише: "Ја сам пао с Наполеоном априла 1814". 
Наполеона фигура важна је спона како између Стендала и Балзака тако 

и имеђу њихових романа. Још у детињству неизбрисиво обележен печатом ове 

изузетне личности, Балзак је одлучио да за собом остави сличан траг у историји 

човечанства. "Оно што је Наполеон учинио мачем, ја ћу учинити пером!" гласи 

његова чувена девиза, ништа мање бомбастична од изјава његових романескних 

јунака. Наполеоновски поклич који на самом крају Чича Гориоа испушта Ежен 

де Растињак, посматрајући Париз са Пер-Лашеза - "А сад је на нас двоје ред!" 

- преузет је из Црвеног и црног, где исте речи изговара Жилијен Сорел док 

се спрема да напише одлучујуће писмо Матилди. Растињак је, дакле, Сорелов 

непосредни потомак, али не и његова проста реплика. 

Као основна разлика између двојице јунака намеће се њихово порекло. 

На први поглед, рекло би се да она није од великог значаја, јер то што Растињак 

припада ситном, провинцијском племству не обећава му никакву сјајну 

будућност. Сродство са виконтесом Де Бозеан даје му таман толико предности 

колико Жилијену дају његово лепо лице и фотографско памћење. Обојица су 

сиромашни, а ни разлике у образовању нису пресудне - Еженово је можда 

редовније, али он своје студије права занемерује убрзо по доласку у Париз. 

Оба младића имају сличну, мада неодређену амбицију - да успеју у друштву. 

Жилијенов избор да то постигне свештеничким позивом изнуђен је; Растињак 

од своје рођаке добија савет да се ослони на помоћ жена и он то чини. Цитирани 

'бојни' поклич после Гориоове сахране бива пародијски обесмишљен већ у 

првој наредној реченици, којом се роман и завршава: "А као први корак изазова 

који је упућивао друштву, Растињак пође на вечеру код госпође де Нисенжан" 

(Balzac, 1972, 336). 
Пошто је и Чича Горио ушао у пишчев колосални пројекат Људске 

ко.медије, Растињака срећемо још неколико пута. Део његове будућности 

заправо је већ био приказан у Шагринској кожи, где нам га је Рафаел де 

Валентен представио као свог пријатеља, светског човека, богатог, разметљивог 

и самозадовољног, аморалисту и циника. Растињак, дакле, успева у животу, 

али тај успех првенствено се исказује у материјалној сфери. Питање је да ли 

би тако нешто задовољило Жилијена Сорела. Њему је потребно управо оно 

што га дели од Растињака, једино за шта овај није морао да се бори, јер му 

је било дато рођењем - признање. Жилијенови пуцњи у госпођу Де Ренал, 

свесно преузимање кривице на суду и одлазак у смрт јесу крик побуне против 

друштва, како то традиционалну тумачи критика, али су истовремено вапај за 

признањем. 

Ерих Ауербах (Auerbach) у Мимезису издваја сцену у којој Стендалов 
јунак први пут импресионира Матилду, док скривена слуша његов разговор са 
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оцем Пираром. "Овај се није родио на коленима као опат", помишља она, чувши 

како Жилијен негодује што мора да присуствује заједничким вечерама у дому Де 

Ла Моло вих. И мада је истина да у том негодовању има позе искомплексираног 

скоројевића и да је Жилијен све време прорачунат, а од једног тренутка и 

лицемер, за њега постоји граница достојанства преко које више не види смисао. 

Или га види тек кад ту границу пређе и кад се опрости и од амбиције и од 

живота. Њега је немогуће замислити као споредног јунака неког следећег романа 

или као доконог, резигнираног богаташа. Ту је корен разлике између двојице 

јунака, али и између књижевних поступака њихових твораца. Балзак би да буде 

"секретар друштва", да га у потпуности обухвати својим делом, а његови ликови 

су везивно ткиво грађевине сачињене од појединачних приповедака и романа; 

Стендал увек изнова пише роман лика, пратећи свог јунака од рођења, или 

бар од почетка активног живота, до смрти којом се његови романи по правилу 

завршавају. 

И Црвено и црно и Чича Горио могу се посматрати као развојни, односно 

образовни романи, јер прате кретање и сазревање протагониста у датим просто

рно-временским координатама. У делима тог жанра значајно место припада 

групи ликова са којима главни јунаци долазе у додир, од којих уче и уз које се 

формирају. И Жилијен и Ежен имају своје 'васпитаче', али је Балзак иновирао 

преузети образац, ситуацију учинио сложенијом и тиме поново повукао разлику 

између свог и Стендаловог јунака. Жерар Женжамбр (Gingembre) подсећа да док 
"Стендал осуђује амбицију, Балзак је оправдава, јер проистиче из модерности" 

(нав. према Guichardet, 1993, 211 ). У својој већ класичној студији о овом послед
њем, Ернст Роберт Курцијус (Curtius) показује како је читава Људска комедија 
обележена пишчевом опчињеношћу својом епохом, њеном динамиком и прогре

сом на свим пољима.7 Зато Балзак свог јунака није морално проблематизовао, 

као што је то учинио Стендал. Морис Бардеш (Bardeche) запазио је, пре више 
од пола века, да је Жилијен Сорел утемељен изван моралних и психолошких 

категорија, а даје његов лик сав од антиномија: с једне стране готово девојачка 

лепота и нежна физичка грађа, а са друге дивља, усредређена енергија; каткад 

наиван до глупости, други пут превејан. Поједини савремени критичари још 

су немилосрднији према њему. Мишел Крузе тврди: "Жилијен је једна велика 

7 "Балзак је видео и насликао ово чудесно богатство епохе. Он је могао да га види и наслика зато што га 
је волео. Пригрлио је своју епоху свом страственошћу своје природе. Док Вињи и Мисе, Готје и Стен

дал окрећу леђа својој епохи илије презиру, обавијени стоицизмом или избегли у елегију, док усиљени 

патос замагљује Игоов и Ламартинов поглед на друштво, Балзак испољава једно наивно и спонтано 

осећање, којим обухвата читаву своју епоху - он користи реч савременост као што ће Бодлер касније 
користити реч модерност" (Curtius, 1999, 222-223). 
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душа, али велика злочиначка душа" (Crouzet, 1995, 137). Према овом тумачу, он 
чак пре најављује Ватрена него Растињака.8 

Међу Сореловим васпитачима најпре треба поменути епизодни лик 

војног хирурга, од когаје наследио нешто књига, а затим двојицу јансенистичких 

свештеника, Шелана и Пирара, који воде рачуна не само о његовом образовању 

него и о ономе што би се условно могло назвати каријером. Маркиз Де Ла Мол 

ће га у Паризу научити практичним пословима, умећу опхођења с људима и 
неким тајанственим делатностима, гроф Алтамира упутиће га у политички 

либерализам и револуционарну идеологију, а од руског принца Ко расо ва научиће 

вештину епистоларног завођења. И другИ ликови с којима долази у додир, две 
његове љубавнице изнад свих, извршиће снажан утицај на његову личност 

и допринети њеном развоју. Упркос свему, у Црвеном и црном нема ниједног 

лика за који би се могло рећи даје снагом своје личности, оригиналношћу свог 

погледа на свет и сугестивношћу својих поука пресудно утицао на Жилијеново 

формирање. А нарочито се не би могао пронаћи неки негативан јунак са таквим 

особинама. У основи самоук и усамљен, Стендалов протагонист се развија сам, 

највише под утицајем сопствених амбиција, жеља, фрустрација, одушевљења, 

имагинације, лектире. Од младости склон књизи, што његов примитивни отац 

тумачи као лењост, он код Де Ла Молових открива богату библиотеку и жели да 

то искористи. "Читаћу Брантома, Д'Обињеа, Етоала. [".]Хоћу да се ослободим 

те улоге пасивног поузданика" (Стендал, 1964, 312 - подвукао ЈЛ.), размишља 

он. Жилијен Сорел је, дакле, активан 'васпитаник', а не неко коме би било ко, 

чак и када би покушао, могао било шта 'улити' у главу. 

Са Еженом де Растињаком ствар већ стоји другачије. Још од доласка 

у Париз, он тражи саветодавца и заштитника, а до самог краја видимо га како 

се колеба којим путем да крене кроз живот, 'којем царству да се приклони'. О 

његовој лектири сазнајемо врло мало. За разлику од интровертног Сорела, он је 

екстровертан, аудитиван и неинтелектуалан тип који је на почетку приче много 

пријемчивији и 'невинији', примеренији традиционалном обрасцу Вildung

sromana. Поменули смо утицај његове разочаране рођаке која је спознала наличје 
аристократског сјаја и раскоши. Важну улогу игра и Растињаков вршњак, 

пријатељ и антипод, студент медицине Бјаншон - у Црвеном и црном сличну 

улогу има трговац Фуке, најоданији Сорелов друг - који по природи ствари не 

може бити Еженов васпитач у дословном смислу речи, али може послужити као 

поуздан ослонац и консултант, као неко коме се безрезервно верује и са чијим 

ставовима се могу самерити сопствени. Он је, напослетку, Еженова последња 

одбрана пред искушењима на која га ставља најутицајнији и најагресивнији од 

8 "Жилијен није 'симпатичан' јунак, он није јунак у традиционалном смислу речи, он нам нуди ова
плоћење побуне и њеног наличја, унутрашњост побуњеника. Непријатан јунак, у сваком случају, на 
граници неподношљивог. али ипак јунак, у мери у којој се ослобађа самог себе, постаје јунак романа 

и досеже господственост и широкогрудост који му нису дати на почетку" (Crouzet, 1995, 109). 
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свих његових 'педагога', онај који нема свог пандана у Црвеном и црном. Реч је, 

наравно, о Ватрену. 

Жак Колен alias Лажи-Смрт или Вотрен, одбегли робијаш и вешт 
пословни човек, Еженов сустанар у пансиону госпође Вокер, после првих 

неколико дана испитивања почиње да исказује своју симпатију и покровитељску 

склоност према младићу. У његовом покушају да овога придобије препознаје 

се мефистофеловски, али и хомосексуални нагон. Полиција зна да он не воли 

жене, а ни он сам то не покушава да сакрије.9 Његово срце куца другим ритмом: 

"Ви сте леп младић, осетљив, поносан као лав а нежан као девојка. Били бисте 

добар плен за ђавола. Волим такве одлике младих људи" (Balzac, 1972, 190), 
говори заводнички грубијан који у Еженовом присуству постаје феминизиран. 10 

"Ах, кад бисте хтели да постанете мој ученик, омогућио бих вам да успете у 

свему. Не бисте замислили ниједну жељу која вам се не би одмах испунила, 

шта год да пожелите: част, богатство, жене. Читава цивилизација за вас би се 

свела на амброзију" (191). Чињеницу даје Вотреново кушања ђаволске приро
де Балзак је нагласио тиме што га је 'украсио' риђом маљавошћу, демонском 

инсигнијом првог реда. Али, ако је његов мефостофеловски порив несумњив, 

Растињак није фаустовски тип. У овој ситуацији спашава га управо оно што га 

дели од Жилијена Сорела - млакост његове амбиције, колебљивост и недоста

так воље за моћ. 

Приказујући Ежену спор и мукотрпан пут који га очекује уколико се од

лучи за редовну правнич1су каријеру, Вотрен му предочава неупоредиво бржи и 

узбудљивији пут до успеха. "Знате ли како људи овде себи крче пут? Бљеском 

генија или спретном поквареношћу" (Balzac, 1972, 128) открива му он. Његов 
макијавелизам као даје скројен према Наполеоновом примеру: "У ту људску ма

су треба улетети као топовско ђуле или се увући као куга" ( 129) гласи гесло које 
је у многоме компатибилно са ставовима виконтесе Де Бозеан, а дијаметрално 

9 "Јуче, на врху кола среће, код неке војвоткиње, рече Вотрен;јуrрос, на дну лествице, код неког зелена
ша: ето, 10 су Парижанке. Ако њихови мужеви не моrу да задовоље њихову необуздану раскош, оне 

с.: r:roдajy. Ако не знају да се продају, оне ће распорити уrобу својим мајкама да тамо потраже нешто 

•11;:.1е би заблистале. Оне су за све способне" (Balzac, 1972, 56). 
10 У '!асу хапшења, "његове се очи зауставише на Растињаку, и он му ynyrи љубак осмех који је чудно

а<ЈТО одударао од грубог израза његовог лица" (Balzac, 1972, 238). А мало касније следни опроштај: 
''Збогом, Ежене, рече он благим и тужним гласом који је чудновато одударао од осорног тона његовог 

говора" (241). Примећујемо да се два nутајавља идеIПична формулација чудновато одударао (у ори
пшалу: contrastait singulieremenl). 
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супротно Бјанпюновим. 11 Примењено на Растињаков случај, оно лако производи 

конкретан, злочиначки план: неки Вотренов пријатељ и дужник, вешт на мачу, 

изазваће на двобој јединог сина и наследника пребогатог барона Тајфера, чија 

занемарена а одана кћи тавори у њиховом пансиону; 12 после тога наследство 

прелази на девојку, а Ежену преостаје само да искористи њену очигледну накло

ност и обогати се преко ноћи. 

План је примамљив и делује изводљиво. Али, он подразумева жртвова

ње једног невиног живота, а то већ значи прелазак "с оне стране добра и зла". 

Као и иначе када осети прејак притисак Вотренове сугестивности, Ежен се окре

ће Бјаншону, излажући му параболу о мандарину. 1 з Кад бисмо могли да сва своја 

хтења задовољимо једним јединим притиском на дугме, којим бисмо убили не

ког мандарина у далекој Кини, старог, бескорисног и нама непознатог, да ли би 

то требало учинити? "Ја сам за то да Кинез остане жив", каже Бјаншон. Досто

јевски није случајно цитирао ову параболу у свом познатом говору поводом от

кривања споменика Пушкину. Његов Раскољников, који већ првим слогом свог 

имена показује чији је књижевни потомак, притиснуо је своје дугме. Растињак 

ипак није, мада стрепи од тога. С правом, јер иако одбија да склопи свој уговор 

са ђаволом, један део тог уговора испуњава се сам од себе - непосредно пре не

го што ће Вотрен бити ухапшен, Ежен од Бјаншона сазнаје да је млади Тајфер 

ипак страдао у двобоју, баш према утврђеном сценарију. Мандарин је убијен а 

да се дугме није ни морало притиснути. 

У једном од Растињакових дијалога са Вотреном, негде при крају првог 

дела романа, питање двобоја бива експлицирано. Повод за то је Еженово иза

зивачко понашање, које је дошло као одговор на непријатне опаске превејаног 

циника. Када се учини да је сукоб неизбежан, овај одводи младића у страну, 

желећи да га поштеди и да ми објасни своје виђење ствари. "Дечко мој, двобој 

је дечја игра, глупост", поучава га он. "Када један од двојице живих људи мора 

да нестане, треба да будемо имбецили да бисмо се препустили случају. Двобој? 

Игра крајцарица. Ето!" (Balzac, 1972, 123-124). Вотрен овде само понавља аргу
мент којим су двобој оспоравали многи аутори пре Балзака, укључујући и кар-

11 Критичари су одавно указали на подударности између идеја које заступају Балзакови циници попут 
Ватрена-у И1губљенzш W1узијама (1837-1843) он се јавља преображен у опата Карлоса Хереру- и 

оних изнетих у Дидроовом РамоовОЈ11 синовцу. Пјер Барберис је, међутим, указао на чињеницу да се 

радња Чича Гориоа одиграва у постреволуционарно доба, па Вотренове речи и његова дела предста

вљају "романескну ознаку онога у шта се претворио свет рођен у револуцији". Док "Рамоов синовац 

и Годе ра.lговарају у једном стабилном и затвореном свету", Ватрен говори у свету који је отворен, 

"свету у експанзију који свакоме допушта све" (нав. према Guichardet, 1993, 69). Жанин Гишарде тај 
свет назива "светом у мутацији", а ми бисмо га назвали светом у транзиццји. 

12 Викторина Тај фер је контраст у односу на Гориоове размажене и незахвалне кћери, као што је и непра
ведност њеног оца котраст спрам Гориоове претеране љубави. 

ЈЗ Русо је једина Еженова лектира која се у роману помиње, а занимљиво је да и Ватрен, у часу када га 
одводе, за себе каже да је Жан-Жаков ученик "који се буни против дубоких разочарања друштвеног 

уговора" (240). 
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дина.па Ришељеа, али лишен било каквих религијских, моралних или правних 

конотација. Пажљивије читање показује да се овај иморалист заправо не проти

ви двобоју већ случају као његовом саставни делу, уколико се правила доследно 

поштују. Вотрен, међутим, није њима оптерећен - он је бескрупулозни макија

велист који би да сваку околност окрене у своју корист. Ако двобој већ постоји, 

онда од њега, уместо бесмисленог хира частољубља, треба начинити ефикасно 

средство да се дође до циља. Треба, једноставно, искључити удео случаја, а љу

ди Вотреновог кова то итекако умеју - епизода са бароном Тајфером то јасно 

показује. Витешки кодекс тиме је дефинитивно одбачен, а отмени ритуал којим 

се долази до правде сведен је на своју огољену последицу ради постизања ци

ља, јер правде ионако нема. 

У разговору из којег су извучени цитирани делови, Вотрен свом штиће

нику поверава и једно сопствено учешће у двобоју, много година пре тога, када 

је био двадесетједногодишњак којије "још у понешто веровао, у женску љубав 

и у гомилу глупости[ ... ]" (124). С обзиром на његову причу, ово са женском љу
бави не делује баш убедљиво - Вотрен је, наиме, својевремено са растојања од 

двадесет корака промашио једног "обешењака" и "жутокљунца'', иако је, како 

два пута понавља, могао да са тридесет пет корака пет пута узастопно погоди у 

средину мете. Његов противник, који дотле никада није држао пиштољ у руци, 

чак га је том приликом и ранио, "опрљио" како каже Вотрен док раскопчава свој 

прслук да би Ежену показао ожиљак на својим риђим, косматим грудима. Он 

га чак узима за руку и његовим прстом додирује то место. Ова хомоеротска сце

на недвосмислено показује да Вотрен ни онда, као ни сада, није хтео да убије 

свог недораслог противника из сасвим специфичног разлога - зато што је био 

заљубљен у њега. Искуство и зрелост које је у међувремену стекао говоре му да, 

кад је већ тако, нема потребе да поново излаже свој живот ризику. Овога пута, 

дакле, он хоће да поштеди и себе и зато избегава нови двобој. 

* 
У елаборацијама двобоја у Црвеном и црном и Чича Гориоу политика ни

је била упадљиво уплетена. То, ипак, не значи да је нема. Напротив, оба романа 

њоме су дубоко натопљена, сваки на свој начин, па се ниједан од доминантних 

мотива у њима не може посматрати изван тог контекста. Код Балзака је она 

неминовно присутна већ по природи његове замисли да миметички обухвати 

свеукупну друштвену стварност свог времена, док је Стендалов критички од

нос r1рема свом историјском тренутку још експлицитнији, упркос прокламова

ним резервама према уношењу политике у књижевно дело. И Црвено и црно и 

Чича Горио ситуирани су у раздобље рестаурације, које не одговара ниједном 

од ;ьихових аутора, али је очигледно да Стендалу теже пада. Он је, не треба 

заборавити, шеснаест година старији од Балзака и Јулску револуцију дочекује 
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као четрдесетседмогодишњак, за оно време готово старац, док Балзак тада тек 

улази у своје зрело животно и стваралачко доба. С друге стране, Балзак је поли

тички конзервативац, док је Стендал либерал и републиканац, мада и ту постоји 

једно 'али'. Слично Алексису де Токвилу, који је био демократа али се плашио 

гомиле, Стендал је "аристократски син крупне буржоазије из Ancien regimea, 
неће и не може да постане буржуј XIX века" (Auerbah, 1978, 457). "Имао сам, 
и још увек имам, најаристократскије склоности", признаје он у Животу Анрија 

Брuлара; "све бих учинио за срећу народа, али чини ми се да бих више волео да 

сваког месеца проведем по петнаест дана у затвору, него да живим с бакалима" 

(Стендал, 1953, 209). Питање је, додуше, с ким би писац седео у својој замишље
ној ћелији. 

Читаво Стендалово дело прожето је "осећањем нелагодности у постна

полеоновском свету и свешћу да у њега не спада и у њему нема места" (Auer
bah, 1978, 453). У таквом свету и двобоји добијају амбивалентан статус, пошто 
су легитимност изгубили одавно. Извесно је да у добу републиканског индиви

дуализма они немају значај ни за породицу ни за државу какав су имали рани

је, али су зато њихове варијације у књижевности разноликије и многобројније. 

Оне о којима је било речи у овом тексту показале су нам да је на почетку XIX 
века одбрана части престала да буде суштински разлог за двобој и да је остала 

само његова огољена форма. Изазови се и даље упућују на устаљени начин, али 

прави поводи су другачији него у Корнејево доба. И док код Стендаловихјуна

ка још увек препознајемо понешто од старовремског света, како у Жилијеновој 

жељи за доказивањем тако и у Кроазноаовом тврдоглавом, самоубилачком инси

стирању на заштити доброг гласа вољене даме, дотле код Балзакових учесника 

двобоја већ влада материјални интерес овог или оног типа, лишен романтике и 

части. "Чича Горио, роман о рестаурацији написан под Јулском монархијом, по

зива на [ ... ] посматрање друштва у којем је 'начело Части' извесно било замење
но 'начелом Новца"' (Guichardet, 1993, 33). Непуних пола века после грађанске 
револуције, грађанство је однело победу и у роману. 
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Jovan Popov 
«А NOUS DEUX МAINTENANT! » : 

LES DUELS CHEZ STENDHAL ЕТ BALZAC 
Resume 

Le Rouge et le Noir de StendhaJ, La реаи de chagrin et Le pere Goriot de 
BaJzac ont ete crees dans Jes anees 18305, vers Ја fin de Ј' epoque du romantisme, 
ou s'eпtreJacaieпt etroitemeпt Ја Jitterature, Jes duels et Ја politique. Comme uп Jieu 
commuп de Ја litterature de J'epoque, Је dueJ figure daпs tous ces trois romaпs, mais 
ses represeпtatioпs et ses significatioпs varieпt d'uп cas а l'autre. Daпs La реаи de 
chagrin оп retrouve ипе situation coпventionelle, et c'est J'impact du fantastique, 
determiпaпt Ј' issue du duel, qui est surpreпaпt. Le « reaJisme romaпtique » de Steпd
hal, marque par J'ironie et les amblgultes, met еп questioп, eпtre autre, le motif de 
duel. AJors que le parveпu Julien SoreJ voit l'occasioп de s'affirmer еп se mesurant 
avec Jes поЫеs, Је duel п'est pour eux qu'une maпifestation superflue de l'orgueil, 
ипе ceremoпie theatraJe et previsiЫe qui pourtaпt peut etre nefaste, comme daпs Је 
cas du marquis de Croisenois. А cause de ses principes depasses, iJ ressemЫe pJutбt 
а uп persoппage de farce qu'a un heros tragique. Neanmoins, Је mot « hoппeur »у 
fопсtiоппе епсоrе daпs le coпtexte de duel, tandis que daпs Le pere Goriot il est de
pourvu de toute sigпification. Le motif de due1 у est iпtroduit par Vaнtriп, нп cyпique 
qui cherche dans le reglemet direct des comptes la сhапсе de realiser ses interets 
coпcrets. Еп tachaпt d'eJiminer absoluement la part de l'accideпt, il пeglige tous Jes 
scrupules moraux, се qui fait rejetter definitivemeпt le code chevaleresqнe. Uп demi
siecle apres la Revolutioп, !а bourgeoisie а triomphe dans le roman aнssi. 
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LUCIJAN BLAGA- EVROPSKI PESNIK 
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SAZETAK 

Lucijan Blaga impozantnaje licnost rumunske kulture i dulюvnosti. Njegova poliva
lentna stvaralacka aktivnost se neprekidno razvija н oЫasti poezije, filozofije, dramskog stva
ralastva, estetike, poezije, esejistike, prevodilastva. Stvarao је trajne vrednosti opste priznate 
koje su deo opsteg iskustva rumunskog naroda. Narocito је ta aktivnost zapazena od strane 
kritike koja podstice istinsku volju za tнmacenjem. SJojevita, obimna licnost Lucijana Blage 
је licnost snaznog i originalnog pesnika, dramskog pisca, pisca memoara i юmana, eseja i 
dubokih afiniteta velike ljudske kulture, autora lipidarnih aforizama, stvaraoca sopstvenog 
filozofskog sistema i estetickog sistema vrednosti, istaknutog prevodioca strane literature i 
rumunske knjizevnosti na druge jezike, zurnalistu, diplomatu, profesora univerziteta, naucпog 
istrazivaca и oЫasti istorije, antropologije i Ьiologije. Visedimenzionalna slika njegovog dela 
nametnulaje Lucijana Blagu narastajima kao trajno nasledstvo. 

Кljucne reci: lirika, Blaga interkulturalnost, prevodenje, recepcija dela, Lнcijan 
Blaga - gorostas spiritнalnosti i evropskog duha. 

Na evropskom arealu, od Ьitnog znacaja za upomavanje citalaca sa Blaginim 
izuzetnim pesnickim delom su prevodi njegovog opusa na engleski jezik, italijanski, 
nemacki, francuski, madarski i druge evropske jezike. 

Na engleskom jeziku postoje dve verzije poezije Lucijana Blage. Prva knj iga 
pod naslovom The Great Transition nosi naslov jedne pesnicke zblrke U velikoj 
prolaznosti koja је izasla 1924. godine. Sacinio је pesnik i knjizevnik Roy Мас Gre
gor Hastie, profesor na Univerzitetu и Hulu (V. Britanija). Njegov izbor sadrzi 58 
pesama izabranih iz osam knjiga i izdao 1975. godine и izdavackoj kuCi Minerva iz 
Bukuresta. Pesme na engleskom jeziku stampane su uporedo sa rumunskim tekstom. 
Autor izbora na engleskom opredelio se za filoloski nacin prevodenja. Postupajuci 
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s velikom brigom i paznjom on pokriva leksikoloski i sintakticki nivo ali isto tako 
i semanticku i stilisticku sferu (Stanciu 1975). Iz privrzenosti prevodioca prema 
originalu proisticu tecne, bistre, precizne ekvivalencije, jedan moderni Blaga, pravi 
arhitekta modernog stiha. 

Drugu dvojezicnu knjigu ( englesko-rumunska) sacinio је Don Eulert, filolog 
u SAD u saradnji sa Stefanom Avadanei i Mihailom Bogdan. Knjiga nastaje 1975. 
godine. u Bukurestu, u izdanju Minerva. Sadrzi 99 pesama preuzetih iz Pesme svet
losti (1919) sve do zblrke Cudesno seme (Mirahila samanta - 1960). Prevodilac је 
istovremeno odlican kriticar о cemu svedoci uvodna rec koju on pise kompetentпo 
i studiozno. Jos na samom pocetku prevodilac tvrdi da је "Вlaga vrhuпski, пepo
пovljivi i origiпalпi glas ХХ" veka ". (Eulert 1975). Kriticar sem toga izvanredan је 
poznavalac Blaginog filozofskog sistema, na koji se cesto poziva. Tokom prevodenja 
autor је Ьiо veran, koliko је to Ьilo moguce, specificпom stilu i pesnickom govoru 
Lucijana Blage. Bilo је mnogo teskoca u transpoпovanju melodicne, metaforicne 
poezije sa emocionalпom i filozofskom kontemplacijom, u jedan lirski savremeпi 
diskurs, neposredne, antidogmatske, antisentimentalne poetike. 1 to, utoliko pre, sto 
savremena americka poezija prihvata postulat Ezre Pound ро kome pesnicki jezik 
treba da bude, jasan, tvrd, suv, grub. Na taj nacin pojedini pesnicki izrazi kod rumuп
skog citaoca imaju adekvantu rezonancu, а kod Amerikanaca Blagini izrazi dobUaju 
pojacane sentimentalne nUanse. Sa formalne tacke gledista nailazilo se na pojedine 
teskoce, jer је prevod raden sa jezika koji oblluje rimama na jedan jezik koji ima 
ogranicene mogucnosti u tom pogledu. Prevodilac kaze: "Pokusavali smo da traпs
poпujemo пеkе formalпe elemeпte muzikalпosti, ritma i rime, пaroCito и pesmama 
koje se и vecoj meri zasпivaju па muzici i па пеkе druge elemeпte. Ali smo пајсеsсе 
stihove koje se rimuju prevodili bez rime, ili sa proizvoljпom rimom и eпgleskom 
jer је пajlepsa rima и rumuпskom jeziku. Na taj паСiп пaSli smo drugi modus da 
budemo verni kad је и pitaпju stil, siпtaksa, uпutrasnja struktura i пеkа liпgvisticka 
odstupanja koja saCinjavaju osobeпi stil Lисiјапа Вlage ". (Eulert 1975) 

Na francuskom jeziku postoje dve verzije pesnickog stvaralastva Lucijan 
Blage, оЬе dvojezicne. Opsirnijaje ona kojuje sacinio Paul Miklau (Р. Miclau), ob
javljena 1978. godine u izdanju Minerve. Sadrzi 185 pesama iz 11 zblrki, od prve 
zblrke Pesme svetlosti do zblrke Cudesno seme (Mirahila samanta). Autor, poznat 
i ро svojim semiotickim radovima zeleo је da sacuva i na francuskom jeziku odjek 
originala. Da Ьi resio teskoce u prevodu оп је priЬegao nekim metodama, kao sto su 
semanticka analiza, pozajmice, semanticki kalk i knjizevni prevod. Recimo пeprevo
diva rumunska rec ceznja (dor), koja na francuskom пе nalazi ekvivaleпt, prevedena 
је tako sto se odvajaju znacenja па desir, nostalgie ili mystere u zavisnosti od pesnic
kog konteksta. Naravno, time se gube nijaпse originala. Kпjizevnim prevodom Ьile 
su prevedene stilske figure ili figurativne strukture specificne samo Lucijaпu Blagi. 
Prevodilac koji је istovremeno kriticar i semioticar, smatra da "egzotiku treba sacu
vati ... Njegove pesme toliko rumuпske zbog refereпcijalпog uпiverzuma sela, zbog 
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prirode koja dostiie арsоlиtпи dиhovпost, пе treba prilagoditi fraпcиskom koloritи 
Fraпcis Јаттеsи ili Ро/и Кlodelи (Раи/ Claиdel) " (Miclau 1978). 

Drugu verziju na francuskom, u izdanju Minerve 1974. godine sacinila је 
Veturia Draganesku - Vericanu i sadrzi 84 pesme iz svih Вlaginih knjiga. Prevodilac 
је narocitu vaZnost pridavala filozofskoj i simbolickoj rezonanci terminologije i sklo
pu recenice, koju је akriЬicno prilagodavala duhu francuskog jezika. 

Razumljivo је da se pesme L. Blage nalaze i u antologijama rumunske 
poezije koje su objavljene и Francuskoj. Medu njima najpoznaЩa jeste Anthologie 
inachevee de la poesie roumaine autora Mihajila Steriadea (Mihail Steriadi) koja је 
stampana 1970. godine (Louvain), а koja sadrzi 21 pesmu Lucijana Вlage. 

Pesnik i filozof Вlaga је mnogo popularnij i i poznatij i u Italij i nego и Fran
cuskoj. Citaocima stoje na raspolaganju dve knjige pesama. Antologija Roze del Kon
te (Rosa del Conte) Lirika Lucijana Вlage Pesme ( 1919-1943) (La lirica di Lucian 
Вlaga. Pesme (1919-1943) koja se pojavila 1971. godine u Rimu. Autor, profesor 
univerziteta, knjizevni kriticar, jedan od najboljih tumaca rumunske knjizevnosti i 
kulture, dalaje inace fundamentalne radove posvecene i drugim rumunskim piscima, 
pre svega Emineskuu. 

Roza del Konte, koja је licno poznavala pesnika Lucijana Blagu, izabrala 
је za svoju antologiju 94 pesme koje su nastale izmedu 1919-1943. godine. Njen 
uspeh је rezultat organske povezanosti filoloskog i pesnickog prevoda. Prevodilac 
је zeleo da prikaZe smisao, poetske nijanse, filozofsku sadrzinu pri tom nikad ne 
zanemarujuci muzikalnost i harmoniju stihova. Тот uspehu је nadasve doprinosilo 
poznavanje celokupnog duhovnog zivota koji pesnik izrШva u svom stvaralastvu. 
Roza del Konte stavlja na raspolaganje kompletne referencijalne sisteme pesnickog 
dela da Ьi desifrovala aluzije, podtekst, implikacije (Papahagi 1974). 

Znacajanje Uvod Roze del Konte u kome ona pomno prati i istrazuje pesnic
ko stvaralastvo Lucijana Blage imajuci na umu razvojne faze njegove poezije temat
ske sizejne i oЫicne inovacije и novoobjavljenim zЬirkama. (Uricariu 1973) 

Drugi izbor poezije, ovoga puta dvojezican је Devedeset pesama (Novanta 
liriche) kojuje sacinio Mariano Bafi (Mariano Baffi) 1971. godine u izdanju Minerve 
iz Bukuresta. Knjiga sadrzi pesme iz osam Blaginih knjiga pocev od Pesama svetlos
ti do zЬirke Pesme (1962). Iz Utisaka prevodioca izrecenih и uvodu njegovog izbora 
pesama lako se moze zakljuciti daje Mariano Bafi odlican poznavalac Blaginog filo
zofskog stvaralastva i istovremeno kriticar njegove poezije. On tako pominje prisust
vo misterije i panteizma u ce\okupnom Blaginom pesnickom stvaralastvu. Naglasava 
takode pesnikovu tehniku koju sacinjavaju pesnicki tok, ritam stihova, bogatstvo me
tafora i simbola. Medutim, kao svi prevodioci Blaginog lirskog stvaralastva, nailazio 
је na tesko prevodive rumunske izraze i idiomatiku jezika i stvaralastva. Prevodilac 
kaZe: "Nastojao sam da izrazim па italijaпskom jezikи harmoпiju, ritam, ako пе i 
rimи rиmипskog stiha i otиda пuiпost иpotrebe italijaпskih reCi koje се izraziti пе 
samo smisao пеgо i harmoпijи reCi. То sam иpravo иСiпiо ". (Baffi 1971) 
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Godine 1961. Mario de Mikeli (Mario de Micheli) objavio је antologiju ru
munske poezije zbog koje је dobio najvecu nagradu "Riviera dei Marmi" za najbolji 
prevod st1-ane knjizevnosti na italijanski jezik. 

U Italiji Lucijan Blaga nije poznat samo kao pesnik nego i kao filozofkultu
re zahvaljujuci prevodima Antonija Banfija (Antonio Banfi). U Filozo.fiji umetnosti 
( druga knjiga) on objavljuje 1962. godine (u Rimu) dve studije rumunskog filozofa iz 
oЫasti estetike Umetnost i ideal kod Lucijana Вlage i о "Horizontu i stilu "Lucijana 
Вlage. U prvoj studiji Blagaje predstavljen kao "jedan od najvitalnijih i originalnih 
savremenihfilozofa и Rumuniji" (Banfi 1984), koji umetnost shvata kao "metafizicku 
estetiku, tipicno neoromanticnu" (Banfi 1984) nastojeci da fenomen umetnosti inte
grise и koherentnu vizUu о svetu otkrivajuci na taj nacin "njenujedinstvenu stvarnost 
i znacenje ". (Banfi 1984) 

U drugom eseju koji se odnosi na Horizont i stil, (Milano, 1946). Banfi po
kusava da spoji Blaginu filozofsku koncepciju kojaje prevashodno filozofija kultuгe, 
u sirem kontekstu filozofskih tendencija i kulturoloskih stremljenja posleratnog doba. 
Ро misljenju Banfija Вlagina filozofija ne tezi niti idealistickoj soluciji, niti soluciji 
duhovnosti, niti kritickom negiranju same ideje kulture, svojstvena radikalnom eg
zistencijalizmu. Banfi preuzima pojedine ideje iz prvog eseja, duЬ!je ih obrazlazuci 
tako da је time ostvario novi prodor и Вlagin poetsko filozofski stistem. 

О sistemu filozofije kulture Lucijana Вlage svoja razmisljanja Nikoleta Kor
teanu Lofredo (Nicoletta Corteanu Loffredo) izrazava u Profilima evrospke estetike 
(Profili di estetica europea) koji је objavljen 1971. godine u Rimu. 

Na nemackom postoje tri verzije lirskog stvaralastva Lucijana Blage, sve 
su objavljene dvojezicno (rumunski i nemacki) 1967. godine, 1974. godine i 1978. 
godine. Posebno treba izdvoj iti verziju iz 197 4. godine u izdanju A!Ьatrosa. Knjigu је 
sacinio Volf Ajhe!Ьurg (Wolf Aiche!Ьurg), i sam pesnik, koji је poznavao Blagu dok 
је pohadao literarni Kruzok u SiЬiu. Prema tome, radi se о prevodiocu koji је vrstan 
poznavalac Blagine poetike. Нrabri poduhvat Volfa Ajhe!Ьurga da prevodi Blagi
ne pesme na nemacki jezik dokazuje potrebu afektivnog poistovecivanja pesnika i 
prevodioca i da Ьi u novom ruhu pesma sacuvala originalni ton i melos. Rumunski 
recenzenti istakli su da је Ajhe!Ьurgin prevod jedan od najboljih s obzirom da је on 
uspeo da prevazide sve teskoce leksicke prirode, zatim muzikalnost stiha, bogatstvo 
metafora itd. Prevodilac је ingeniozno resavao brojne teskoce nudeci na taj nacin 
stranom citaocu istinito i autenticno stvrala5tvo Lucijana Вlage. (Stanca Ј 974) 

Pored Ajhe!Ьurgine knjige koja sadrzi 50 pesama postoji jos jedna verzija 
Blagine poezije takode dvojezicna koju је sacinila 1980. godine Rut Herfurt (Ruth 
Herrfurth), а koja sadrzi 222 pesme iz svih Вlaginih zЬirki pesama objavljenih za 
zivota Lucijana Blage. 

Na spanskomjeziku Вlagine pesme su objavljivane u raznim casopisimajos 
pre smrti pesnika. Medutim, najsiri izbor pesama nastao је 1972. godine и izdanju 
Minerve iz Bukuresta zahvaljujuci hispanisti Dariju Novacanu (Darie Novaceanu). 
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1'кlslov knjige је Еп el gran correr ( U velikoj prolaznostl). Knjiga Novacanua sadrzi 
60 pesama izabranih iz svih zЬirki Blaginog pesnickog stvaralastva. Prevodilac је 
imao na umu istinu kojuje izrekao Servantes (Cervantes) ро kojoj "prevodi su poput 
tepiha na nalicje" jer se uvek nesto od originala guЬi. Jedino sto se moze ciniti jeste 
iznulazenje ekvivalenata, pokusaja da se sacuva lepota originala, osoЬito pesnicki 
sm1sao, misli, pesnicke slike. Novacanu је ostao veran originalu, pledirajuci, kao 
sto nam predocava и Predgovoru za "ocuvanje pesme и istoj sintaksi kao sto ih је 
pesnik napisao, bez ikakvog 'pomeranja 'osim onoliko koliko to zahtevaju zakonitosti 
spanskog jezika ". (Novaceanu 1972) 

Na portugalskom jeziku najveca selekcija и dvojezicnom izdanju iz Blagi
nog pesnickog stvaralastva predstavlja knjiga Mikaele Gicesku (Micaela Ghitescu) 
iz 1981. godine, izdata ll Minervi iz Bukuresta. Knjiga pod naslovom А milagrosa 
semente (Zacutlujuce seme) sadrzi 85 poema Lucijana Blage koje је prevodilac iza
brala iz svih zЬirki Blaginog pesnistva. 

Prevodilac svom poduhvatu polazi od opste poznatog misUenja ро kome 
se prevod pesme sastoji ll razlucivanju relevantnih osoblna originala i iznalaZenju 
gotovo identicnih osoblna ujeziku na koji se pesma prevodi. Onaje pokusala da ne 
izneveri ni duh ni oЫik pesme, postujuci, gde god је to Ьilo mogнce i sam red reci 
originala. 

U pogledu prozodije prevodilac nam predocava и Predgovoru da "u toku 
traganja za rimom опа nam se nametala ро seЬi. U nekim slucajevima smatrala sam 
da se moze odustati od rime i tada kad и Blaginoj pesmi jeste prisutna. Zato sam 
koristila bez rezerve dovitljivosti i bogatstva koje pruza portugalski jezik kao sto 
је aliteracija i asonanca (assonance), ono pesnicko opremanje koje cini celokupnu 
magiju njene zvucnosti". (Ghitescu 1981) 

Na ruskom jeziku postoji prevod Jurija Kozevnikova. Ovaj poznavalac ru
munske knjizevnosti prevodio је 124 pesme koje su objavljene и Izdavackoj kuci 
Minerva iz Bukuresta 1975. godine. 

Treba istaci napor prevodioca da se poistoveti sa Blaginim lirskim univerzu
mom, sa stilskim rezonancama kao jedan od uslova za dobar prevod. U Predgovoru 
prevodilac nas нpozorava "Da Ыsто prevodili (Lucijana Вlagu п.п.) nedovoljno је 
naprosto da ти shvatis stihove. Treba da proniknes и hram njegove poezije (..). 
Вlagin pesnicki univerzum nije mi se otkrio и reCima nego и nezaboravnoj senzibll
nosti. " (Kozevnikov 197 5). 

Recepcija dela Lucijana Blage na madarskom jeziku pocela је jos za vreme 
zivota pesnika. Tako је, 1922. godine samo tri godine nakon pojave zЬirke Pesme 
svetlosti, Keresztury Sandor stampa и Oradeji (Oradea) jednu ontologiju rumunske 
poezUe, skromnн moramo priznati, и kojoj Blaga figurira sa 4 pesme. 

Medнtim, kasnije se ројаvlјнјн druge antologije: н Aradн, 1924. godine Fe
kete Tivadar objavio је naslov Szerelmes kert (ZaljuЫjeni vrt). 
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Madarski pisac Szemler Ferenc autor је antologije Mai romdn koltifk (Da
nasnji rumunski pesnici), Budimpesta, 1940; zatim Jekely Zoltan (Jekeli Zoltan), 
1959. godine objalvjuje knjigu Keresztut (Raskrsnica) (Budimpesta, 1959. godine) 
koja sadrzi znacajan broj rumunskih autora. Konacno, Kopeczi Bela (Kepeci Bela) 
1961. godine objavljuje naslov Romdn kдltifk anto/Ogiaja (Antologija rumunskih 
pesnika). U svim navedenim antologijama prisutna је lirika Lucijana Blage. (Pas
cu 1966). Prva knjiga iz Blaginog stvaralastva na madarskom jeziku pojavila se u 
Budimpesti 1965. godine u izdanju Europa Konyvkiado pod naslovom Magikus 
virradat (Magicni izlazak), pozajmljujuci naslov jedne pesme iz Blagine zblrke 
(Nenasluceni stepenici, 1943 ). Antologiju је uredio Domokos Sanшel, а prevodioci 
pesama Lucijana Blage su pesnici iz Budimpeste i madarski pesnici iz Rumunije. U 
pogledu prevoda nailazilo se na teskoce koje se odnose narocito na idiomatske izraze 
iz ovih knjiga koje sadrze motive folk\ora. Domokos Samuel је napisao Uvodnu 
rec u kojoj analizira sazeto sve zblrke pesama Lucijana Blage u hronoloskom redu 
od Pesama svetlosti do poslednje knjige Pesme iz 1960. godine. Domokos Samuel 
deli misljenje ро kome se ne moze shvatiti poezija Lucijana Blage bez poznavanja 
njegovog filozofskog sistema sa kojimje u neraskidivom odnosu. Rumunski kriticari 
smatraju Antologiju Samuela Domokosa veoma uspelom. (Pascu 1966). 

Godine 1987. u izdanju Kriteriona iz Bukuresta objavljena је knjiga No
vemheri nyar (Novemharsko leto) i sadrzi 105 pesama Blagine lirike. Prevodioci su 
isti pesnici koji su prevodili Antologiju Domokosa Samuela. Za madarsku knjizev
nu kritiku dela Lucijana Blage Ьili su predmet proucavanja citave jedne knjige pod 
naslovom Contrihutions а l'histoire de la versification roumaine. La prosodie de 
Lucian Вlaga, koja је iza51a 1972. godine u Budimpesti. Autor ove knjige је stilis
ticar Ladislau Galdi (Ladislau Galdi) strucnjak za prozodiju. On је takode napisao 
jos jednu knjigu prozodijske analize Uvod и istoriju rumunskog stiha objavljena u 
Bukurestu 1971. godine. 

Delo LuCijana Blage Ьilo је prevedeno na finskom jeziku (Aura jahuilu, 
1945 - Helsinki), turskom, grckom, slovackom jeziku. 
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ABSTRACT 

Our work is dedicated to the analysis of the notion of mystery in the work 
of Lucian Blaga, а polyvalent figure in the Romanian culture. Не is the author of an 
original philosophical system, he is on of the greatest 20th century poets, as well 
as а playwright and as essayist. This research primarily deals with his lyrical cre
ative opus. Since mystery is the Љndamental category of his philosophical system, 
and it occurs in his lyrical works, too, we also studies Lucian Blaga's philosophical 
thoughts about the mysterious as theorized in the ontology, epistemology, philosophy 
of culture, philosophy of art and esthetics. impact 

In this work we discussed the reception of his work in the Romanian and 
European, as well as world culture. Here we focussed on the interpretations offered 
Ьу the Romanian critics, on the impact ofLucian Blaga's work on the consciousness 
ofwider puЫic, on the translations into foreign languages and his presence in foreign 
c1·iticism. 
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ЕЛЕМЕНТИ ГРОТЕСКЕ У ПЛАВИМ ЛЕГЕЈЩАМА ЈОВАНА ДУЧИЋА 

Лидија Делић 

САЖЕТАК 

У раду се указује на гротеску као једну од особености Плавих легенди, односно 

Дучићевих песама у прози у односу на његову поезију у везаном стиху; прате типови / 
видови овог стилског поступка у назначеној песничкој књизи и указује на традицијске 

линије које је, захваљујући том поступку, могуће успоставити између Дучића и песника 

и прозних писаца који ће се касније јавити на српској књижевној сцени (Р. Младеновић, 

В. Попа, М. Булатовић). 

Кључне речи: Песма у прози (прозаида), гротеска, естетика ружног, карневал, 

традиција, симболизам, авангарда. 

Плаве легенде Јована Дучића из више разлога морале би се посматрати 

као специфичан сегмент љеговог опуса. Најпре и најочитије због посезања овог 

аутора за доста слободном и жанровски нестабилном формом песама у прози 

(прозаида) 1 
- нетипичном за српску модерну и неочекиваном у стваралаштву 

песника који се, иначе, строго држао метричких образаца (деветерца, једанае

стерца и дванаестерца) и канонизованих песничких облика, превасходно сонета 

и катрена. Међутим, Дучићеве прозаиде, сем формалних, показују и неке друге, 

тематско-мотивске, стилистичке, па и стилско-типолошке особености у односу 

1 Бојана Стојановић-Пантовић, приређивач антологије песама у прози Српске прозаиде: антологија 
песама у прози (Београд: Нолит 2001), аюуализовалаје термин прозаuде, којим је Ј. Ј. Змај насловио 
своје кратке лирске прозне састаnе. 
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на његову поезију везаног стиха.2 Једна од специфичности Плавих легенди на 

коју ћемо овом приликом скренути пажњу јесте присуство гротеске, које нема 

ни у Песмама сунца, ни у Песмама љубави и смрти, ни у Царским сонетима, 

дакле, ни у једној од његове три преостале песничке књиге.3 

Прича о гротесци могла би се отворити прозаидом Срце, која почиње 

атмосфером типичном за Поа и "готску" традицију: ноћ, ветар, мрачни дим, 

црни пепео.4 У гнезду од конопље5 на јајима лежи двестогодишњи гавран, 

својом крвљу греје "три црна живота" која се полако зачињу и кроз сан почиње 

да евоцира догађаје од пре два века: 

"Сневао је о првом телу на које је пао, покрај неког друма, на летњој 

жези. 

Он је ту пао с кликтањем, с непознатом радошћу, и зарио одмах свој 

кљун, оштар као челик. Он је отварао пожудно све нове и нове ране, широке, 

свеже, лепе. Кликтао је као дете, зовући, лепршајући као први лептир, када 

игличастим кљуном ухвати заједно хладно и укочено срце ... "6 

У цитираној прозаиди гротеска, с једне стране, происходи из везивања 

рађања и обнове живота за гаврана - у српској традицији изразито негативну, 

"злогуку", злослутну птицу, уз то, птицу која, због чињенице да, граматички 

гледано, нема женски, већ само мушки род, представља неку врсту опозиције 

2 Наравно, мора се одмах нагласити хетерогеност Дучићевих Плавих легенди - и у погледу квалитета 
и у погледу њиховог евентуалног типолошког разврставања. Велики број прозаида написан је 

у симболистичком и парнасо-симболистичком кључу, дакле, у истим или сличним поетским 

оквирима као и песме везаног стиха (сем Лирике, која је касније и писана). Када је у питању њихов 

квалитет, ситуација је опет слична као и у трима преосталим Дучићевим песничким књигама: од 

стереотипа и, чак, подбацивања и промашаја, преко стандардних, просечних текстова, до вреднијих 

остварења и песничких врхова Дучића (парнасо)симболисте. Међутим, у многим песмама, чак 

и онима које су доминантно обележене симболистичким топосима и идејама, праве се пробоји и 

искораци из поетике симболизма, па се оне отварају ка новим књижевним правцима и поступцима. 

Овде би превасходно требало поменути јављање нових тема (апокалипса, усамљеност и отуђење 

појединца, архаични култови и представе, маргинални друштвени слојеви, телесност отворена ка 

садо-мазохизму, параноја, лудило, одсуство комуникације - које ће програмски и на велика врата 

у књижевност увести тек експресионизам, односно авангарда) и стилско-језичка средства којима 

Дучић поменуте теме артикулише: гротеска (карневалска и модерна), модеран тип хиперболе, 

деметафоризација фразеологюама - уз стандардне, вешто искоришћене, контрасте, етимолошке 

фигуре, персонификације ... 
3 У песмама везаног стиха нема чисте гротеске, а ретке су и ситуације које би се могле читати у гротескном 

кључу: постоји само један спрег "црни снег" и неколико "крвавих" зрака, сунца, месеца ... 
4 Дучићева прозаида Срце упућује на паралелу с Поом и Бодлером, а тиме и на евентуалне подстицаје 

за писање песама у прози (уп.: Лидија Делић, Ду<1ићеве "Плаве легенде" - могући подстицаји и 

паралеле, рад у штампи). 

У српској традиционалној култури конопља је л'Тонска, "сеновита" биљка, нарочито изложена 

утицајима злих демона, уп.: Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о бшькалю. 

-Рукопис приредио и допунио Војислав Ђурић, Београд: СКЗ, САНУ 1985, 131-136. 
6 Јован Дучић, Песме. - Приредио Рајко Петров Ного, Београд: Рад, Подгорица: Октоих, Требиње: 

Дучићеве вечери поезије 2001, 253. Текстови песама и прозаида наводиће се према овом издању 
(прозаиде по наслову и страници наведеног издања). 
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материнству, што је додатно истакнуто за рађање непримереном старошћу. 

Стари гавран на леглу у основи је, дакле, неспојив с материнском енергијом 

и инстиктом, што на стилском плану води гротески, а на семантичком - неком 

неприродном и готово демонском умножавању злослутних догађаја и сигнала. 

С друге стране, у цитираном одломку гротеска происходи из споја радосног, 

"дечјег" кликтања с прождирањем хладног и укоченог срца. 

У поменутој прозаиди Дучић, дакле, два пута посеже за гротеском: 

најпре када говори о зачињању "трију црних живота" у јајима - везивањем 

гаврана и црне боје за рађање, а потом у опису догађаја од пре двеста година, 

везујући, кроз поређење, комадање људског тела за дете ("кликтао је као дете") 

и лепршање лептира ("лепршајући као први лептир"). 

Уз то, спајајући ране с несумњиво позитивним вредносним и естетским 

атрибутима ("нове", "свеже", "лепе"), Дучић као да се на моменат отвара ка 
естетици ружног. То је, међутим, превасходно условљено поигравањем с моде

лом приповедања - уместо перспективе аукторијалног приповедача с почетка 

песме, нарација почиње да се ломи кроз призму персоналног приповедача (еr

форма се не мења), онеобиченог, при том, персонификацијом - доживљај је 

виђен очима гаврана. 

Прва песма Плавих легенди - Човек и пас - такође се не би смела пре

небрегнути када је реч о гротесци. У тој прозаиди опевају се планинска стаза 

која наличи на "пут који води у други свет" (Данте!), и силуете човека и пса 

упрегнутих у кола којима се носи храна, што искрсава пред очи наратора. Гро

тескни спој човека и животиње, односно гротескна позиција упрегнутог човека, 

кулминира у последњој реченици, отворивши се, уједно, ка апсурду: 

"А када скренуше у помрчину, није се више распознавао човек од 

пса."7 

Човек је, дакле, упрегнут као животиња и изједначен је с њом, при чему 

је од нарочитог значењског потенцијала идентификација човека и пса, јер се 

тиме активира препознатљив фразеологизам - пасји живот.8 Поступак деме

тафоризације фразеологизма, односно враћање с другостепеног, метафоричког, 

на његово денотативно значење обележиће, као што знамо, неке касније линије 

српског песништва, пре свега, дело Васка Попе. 

У песми се, поред отуђења од људске природе (човек је изједначен с 

псом), говори и о отуђењу од оних који су у сличној позицији. Системом синтак-

7 Човек и пас, 25\. 
8 У вези с овом Дучићевом песмом и њеним значењским импликацијама поменимо још и последњи 

сегмент Двојаке собе из Бодлеровог Париског сплина, где се такође јавља доживљај упрегнутости у 

јарам Времена и Живота: "Да! Време влада; оно наставља своју сурову диктатуру. И гони ме, као вола, 

двогубим својим остеном. ·па мичи-дер се, марво! Мучи-дер се, робе! Живи-дер, проклетниче!"' (уп.: 

Sabrana dela Sarla Bodlera. Pariski splin. Vestacki rajevi, Fanfar/o, Ra=ni ogledi. - Tekst priredio i komen
tare napisao dr Radivoje Konstantinovic, Beograd: Narodna knjiga 1979, 11). 
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сичких паралелизама, додатно истакнутих етимолошким фигурама, нарочито 

се инсистира на усамљености двају бића, силом прилика заједно ујармљених: 

"Сваки је од њих мислио своју мисао, бринуо своју бригу, и вукао свој 

део терета. "9 

Три пута поновљеном заменицом свој наглашена је затвореност у соп

ствени свет и отсуство комуникације с другима. 

Ово осећање усамљености морало би се, међутим, посматрати у кон

тексту целокупног Дучићевог песништва. Наиме, у Дучићевим песмама веза

ног стиха усамљеност је или део песничког програма и свесног опредељења 

за трагичну тему, која се више "схваћа него осећа", или је врста елитистичке 

изопштености: 

Како ли је срећна душа која знаде 

Бити свет за себе, кб звезда небеска, 

Бачена у свемир што самотна блеска, 

Док светова крај ње блуде миријаде" 

(Зашто?) 10 

Ова изопштеност, као и Бодлерова (Албатрос), има корене у романти

чарском култу песника и његовом позиционирању изнад обичних људи: 

Плетем своје гнездо изнад ваше главе 

(Гнездо)'' 

или, Бодлеровом Узпету12 слично: 

Да само с висина за поноре знадем, 

Бацивши у простор конце својих жила; 

И летим вечито, и летим док паднем 

Само под теретом озарених крила. 

(KpWla) 13 

Супротно томе, у песми у прози Човек и пас доживљај усамљености је 

конкретан и аутентичан, уз то, комбинован с магловитим призором и гротеском, 

а двострука отуђеност (од људске природе и од других бића) као да антиципир::t 

модерну егзистенцијалну дисторзију појединца и, наравно, песнике авангарде 

опседнуте том темом. 

Гротеска се, у новим, другачијим облицима, јавља у још неколико тек

стова Плавих легенди. Један од њених најмодернијих видова срећемо у песми 

Човек, где метал поприма атрибуте и способности човека: 

9 Чоt<е1< и пас, 2? 1. 
10 Јонан Дучић, Песме, 27. 
11 Љ.то, 157. 

i: "Изнад ниских доља, изнад мрачних вода,/ Изнад шума, гора, облака и мора,/( ... )/ Духу мој, ти летиш, 
лаr:" над пејзажима,/( ... )/ Полети далеко изнад кужног вира,/ Ка високом, светлом чистили ипу бића/ 
( ... )",уп.: Шарл Бодлер, Поезија. - Избор и предговор Данило Киш, Београд: Просвета 1968, 23. 

13 Jcl'saн Дучић, Песме, 177. 



ЕЛЕМЕНТИ ГРОТЕСКЕ У ПЛАВИМ ЛЕГЕНДАМА ... 115 

"На пједесталу седи мајка од бронзе и доји сина својом тешком мрком 

дој ком. Осећа се како железно млеко струји и улази у детиње тело од метала, и 

како дете расте и буја силно.щ 4 

"Мајка од бронзе" и "детиње тело од метала", које од железног млека 

"расте и буја силно", нису ништа мање неприродни и морбидни спојеви од оних 

помињаних из песме Срца. Штавише, они се отварају ка модерном техничком 

и компјутерском свету. 

Уз то, Дучићу није страна ни гротеска која би се Бахтиновим језиком 

могла означити као "карневалска". Песма Вечерње, грађена, као и добар део 

Легенди, на контрасту, структурира се на две диспаратне теме и слике: једна је 

гробље и црква поред њега, а друга је крупан млад магарац који на том гробљу 

пасе. Поента и смисао, дакако, происходе из супротстављања двају принципа 

- религиозног и артифицијелног, с једне, и афективног, природног, нагонског, с 

друге стране - односно из "спуштања" и "снижавања" званичних вредности и 

светиња (црква, гробље) на рачун телесних (храна, магарац као симбол путе

ности15): 

"Мала, снежна сеоска црква, на рудини, покрај грозничаве зелене реке. 

Рудина је неограђена, пуна траве, и на њој пасе један крупан млад магарац. У 

трави лежи неколико огромних напуштених стећака, можда гробови какве пата

ренске господе. Магарац лагано чупка траву, око старих знамења и племићких 

гробова." 16 

У епилогу прозаиде, у стилу средњовековних Магарећих миса, звук 

звона за вечерње пародира се и иронизује магарећим њакањем: 

"Сељак-црквењак затресе у торњу мало вечерње звоно, које одјекну 

многократно у оближњој црној смрчевој шуми. Река се лагано гасила. 

Магарац подиже главу, крупан и силан. Два његова мокра, светла, 

широка ока загледаше се несвесно у долину која је била пуна звука. Тада он 

пусти свој глас гадан, сиров, рапав, али пун младости, силе и неког дивљег, 

неодољивог весеља што је жив. И, као побожни глас звона, и тај се глас подиже 

у небо." 17 

Још две Плаве легеиде у знаку су карневалског виђења света - Пророци 

и Срећа - и једна и друга оним својим слојем који се бави инверзијом вредности 

и уобичајеног понашања људи у свето (празнично), односно гранично, критич

но време. 

14 Човек, 267. 
15 Сличну функцију магарац има и у прозаиди Светац, где крај свог мртвог господара - свеца - пасе 

целе ноћи, а онда крене за магарицом неких пролазника (Светац, 285). 
16 Вечерње, 257. 
17 Исто. Интересантно је упоредити песму у прози Вечерње (Вечерње, 257) с песмом истог наслова у 

везаном стиху: ова друга такође тематизује црквицу и вечерње звоно, додуше, на малом острву, али је 

написана у чисто симболистичком кључу, дескриптивна по основној оријентацији и с незаобизализним 

осећањем сете и усамљености (Јован Дучић, Песме, 47). 
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Прва песма скицира сусрет двају пророка - старог, званичног сеоског 

пророка и тек придошлог пророка из туђе земље -у недељу на раскршћу пред 

селом. Сусрет двојице видовњака уприличили су сељани, и сами окупљени у 

великом броју, не да би заједнички пророковали будућност, већ да би се, као 

два петла, борили пред светом. Очекивана је, дакле, беспоштедна борба која 

би сељане увеселила и засмејала, па су пророци детронизовани у неку врсту 

гладијатора. 

У поменутој песми Дучић два пута посеже за гротеском - најпре у сцени 

доласка новог пророка у село, а потом и у његовом физичком опису, грађеном 

на систему поређења: 

"Пред селом се јавио пророк из неке друге земље. Око њега су се оку

пили деца, пси и кокоши. Сеоска луда био је при томе дочеку, и потрчао у село 

да јави долазак пророка. Казао је да пророк има браду која блешти као сунце, и 

очи као у курјака, и ноге као у патке, и да нико не разуме о чему говори." 18 

Пророка, дакле, дочекују животиње и социјална маргина - деца и сеос

ка луда - што је у опреци с вредношћу и значајем госта, а гротескни опис, који 

комбинује људске и животињске одлике и атрибуте - брада као сунце, курјачке 

очи и пачје ноге - резултат су поигравања с перспективом наратора: то је виђење 

и артикулација сеоске луде. Међутим, читаоцу је постављена замка: поменути 

опис и суд сеоске луде (да је гост пророк) прихватају се у селу као поуздани и 

релевантни, због чега попримају форму и значење исказа свезнајућег припове

дача: 

"Сеоска будала је тада предложио да се саставе два пророка као два 

петла који треба да се боре пред светом. Сви рекоше да ће одиста бити смешно, 

јер њихов пророк из села неће моћи гледати сунчану браду оног другог, и да ће 

се престравити пред његовим курјачким очима, и да ће бити згажен под ногом 

која је као нога у патке. 

( ... ) 
Међутим била је недеља, и народ је био дошао да се смеје, а не да му

друје, и није очекивао ништа друго. Хтео је да види само како један пророк пада 

у прашину под ногу другога којаје као нога у патке, и да се смеје обојици." 19 

Ова наративна игра такође је у складу с карневалском инверзијом вред

ности: луда постај~ "краљ" и мудрац, а њена перспектива и мишљење званично 

прихваћени. Рефренским понављањима као да се на томе посебно инсистира. 

Међутим, иако главно догађање везује за нерадни и празнични дан - недељу -
Дучић прави отклон од карневалског виђења света: оно што се у песми дешава 

и описује није привремено поништавање и преокретање вредности, већ трајна 

карактеристнка сељана и за њих уобичајен модел понашања. 

18 Пороци, 276. 

IS Исто. 
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Ликовима из ове песме у прози: деца, пси, кокоши, сеоска луда, гро

тескно осликани пророк - Дучић као да прави лук између Божјих људи Боре 

Станковића, преко драмске једночинке Даћа Ранка Младеновића, до много 

каснијег Миодрага Булатовића (Црвени петао лети према небу). Наравно, код 

Дучића се не може говорити о интенционалном осликавању субсоцијалних, 

маргиналних слојева: елементи за којима је посегао превасходно су у функцији 

романтичарског контрастирања приземности гомиле и елитистичке издвојено

сти људи који "говоре о Добру" и срећу се "на путу истине". Али, атмосфера је 

свакако наслућена. 

Друга песма овог типа је, како је већ поменуто, прозаида Срећа. Она 

није везана за празнично време, али јесте за кризни, "гранични" моменат линча, 

односно за моменат вешања осуђеника. Сигнал да се ситуација може посматра

ти у светлу жртвеног механизма20 јесте чињеница да се не зна је ли осуђеник 

крив или не. Он је, напросто, pharтakos који својом жртвом треба да умири 

побеснелу гомилу: 

"Широким путем који те вечери из града вођаше у поље, ишла је шаре

на гомила пратећи једног човека којега крвници треба да обесе. Нико није знао 

је ли осуђеник био зликовац или мученик. Гомила је ишла радосно зато што су 

многи хтели да дограбе доцније по комадић конопца којим је задављен кривац, 

јер кажу да такав комадић доноси другима срећу."21 

Радосна гомила која иде на погубљење још је један од диспаратних, 

гротескних спојева у овој Дучићевој песничкој књизи. Тим мотивом наш пе

сник се надовезује на богату традицију "обешењачке" поезије: поменимо само 

родоначелника Вијона, и сјајног Рембоа (Бал обешених),22 а сетићемо се и, од 

Дучића млађег, Крлеже и његових Балада Петрице Керемпуха (1936).23 

Разлог због којег гомила с усхићењем очекује погубљење јесте веровање 

да "комадић конопца којим је задављен кривац( ... ) доноси другима срећу". Ко
ристећи се овом, у основи, архаичном представом, коју данас доживљавамо као 

сујеверје, Дучић је сугерисао идеју о животињској безобзирности и саможиво-

20 Жртвени механизам је везан за прева1илажење жртвене кризе, која подразумева моменат поремећених 
релација у једној заједници. То је тренутак када су унутарњи сукоби и напетост дошли до тачке 

ескалације када се могу разрешити само жртвовањем које ослобађа колектив негативне енергије и 

поново га смирује и обједињује, уп.: Rепе Zirar, Nasilje i sveto. - Prevela Svetlana Stojanovic, Novi Sad: 
Knji;!;evna zajednica Novog Sada 1990. 

21 Срећа, 280. 
22 "Крај црних вешала, љупког богаља, / Плешу, плешу паладини, / Мршави друзи пакленог краља, / 

Костури, мртви Саладини. ( ... )", уп.: Artur Rembo, Sabrana dela. - Prevod, predgovor i bele~ke Niko
la Bertolino, Beograd: Nolit, PrШina: Jedinstvo, 1991, 37-38. Ингересантно је да се ова песма сматра 
инспирисаном Банвиловим Гренгоаром и парнасовском школом (нав. дело, 242). 

23 "Фиру - фиру, фирула, /под галгам жвегла / жвеглица. / Фиру - фиру, фирули, /на галге бумо /дошли 
си." (Галжењачка), уп.: Miroslav Krle~a, Balade Petrice Kerempuha, Zagreb: Zora 1950, 118. 
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сти човека - о грабљењ у сопствене среће по цену туђе несреће, и то с потпуним 

одсуством свести о наношењу бола и неправде другоме: 

"Кад је поред друма издахнуо обешеник, гомила је грабила за конопац, 

манито, као што се премрли од жеђи грабе за кап воде. Једно девојче, које је 

било заљубљено, полукрвавим рукама зграби комадић конопца и притиште га 

на усне. На очи јој ударише сузе радости и усхићења."24 

Диспаратни спој заљубљеног девојчета и полукрвавих руку које грабе 

комад конопца прате и одговарјућа стилска средства: с једне стране је деми

нутив ("девојче"), а с друге експресивна (и експресионистичка) концентрација 

сугласника (з, г, р, б), од којих су два праскава (г, б), а три један до другог (з, г, 

р). 

Након "представе" свет се смирује и доводи у нормалу, а звезде "спуш

тају" крај жаба, у бару: 

"Кад се враћаху у град, био је већ пао мрак. Локве у пољу биле су пуне 

звезда и жаба. "25 

* 
* * 

Гротеска, нетипична за Дучићеве песме везаног стиха, као и за (парна

со )симболизам уопште, веома је, дакле, честа у његовим прозаидама, чему би 

се узрок могао тражити у чињеници даје Дучић песме у прози сматрао специ

фичним сегментом свога стваралаштва, примереним за другачије теме, мотиве 

и стилске поступке. Као да је Дучић у песмама везаног стиха био у извесном 

смислу спрегнут и "спутан" парнасистичким идеалима и канонима које је без 

ограда и до краја усвојио.26 Неузбудљивост, гледање свега кроз вечност, сузе и 

црнило, загледаност "надчовечна" у надчовечно и идеал обележили су његову 

формално стого организовану поезију, дакле, ону која прати и задовољава пар

насистичку "челичну фактуру строфе и чистоту риме".27 Као да су опредељење 
за парнасовску школу и апсолутно усвајање њеног модела писања учинили да 

24 Срећа, 280. 
25 Исто. 
26 Довољно је сетити се кључних тачака Дучићевог есеја о Сили Придому- сублимно ст, неузбудљивост, 

гледање свега кроз вечност, сузе и црнило, загледаност у надчовечно и идеал: "Све је више носталгија 

него проживљена повест; тамна чежња љубави него љубав; страх од бола него бол; ако има бола, то 

је више онај који се схваћа него осећа; који је више око њега него у њему; то је велики и вечни бол 

који је ф~rгалност нашег боравка на земљи( ... ) уметник( а) који је, као ретко ко, имао таленат за сузе. 
Гледајући све кроз вечност, он је свугде видео црни печ~rг пролазности; нешто резигнирано у његовој 

природи није дало да све види и у обнови" (уп.: Јован Дучић, Моји сапутници: књижевна обличја. 

- Приредио Новица Петковић, Београд: Рад, Подгорица: Октоих, Требиње: Дучићеве вечери поезЈ.Uе 

2001, 241-242). 
27 Исто, 240. 
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наш песник пише тако како је писао: хладно, дистанцирано, о великим истина

ма, препознатљивом лексиком и с ограниченим мотивским фондом. 28 

Међутим, у песмама у прози ствари углавном стоје другачије: у њима 

Дучић није тако строг ни према теми, ни према емоцијама, ни према стилским 

захватима и решењима, о чему сведочи присуство и разноликост гротеске као 

стилског поступка, а за шта би се потврде могле наћи и на другим, тематско

мотивским, стилистичким и стилско-типолошким равнима 
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LidUaDelic 

ELEMENTS OF GROTESQUE IN ТНЕ BLUE LEGENDS ВУ JOVAN DUCIC 

Sиmmary 

The Вlие Legends Ьу Jovan Ducic (1908) represent no douЬt specific field 
ofthe author's creative work, not only because ofhis freely treatment in the genre of 
prose-poem (prozaida) according to the traditional metrical poems, but for the pres
ence of different themes, motifs and stylistic devices as well. One of the distinctions 
ofthis Ducic's volume is the freq_uent and various using of grotesque, that is most sug
gestive and highly valued when it is based in the device of carnivalisation (Bakhtin). 
This experience of the world, non thypical for the other poems of Jovan Ducic, puts 
the SerЬian poet at the corresponding place on the poetical and historical map (Vil
lon, Рое, Baudelaire, Rimbaud). At the same time, this feature anticipates both some 
other modem SerЬian poets or novelists (Ranko Mladenovic, Vasko Рора, Miodrag 
Bulatovic) and literary movements (for example Expressionism/Avantgarde). In this 
particular way one can estaЫish very important literary and traditional continuations 
between Ducic's prose-poems and the contemporary SerЬian literature. 
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KOMPARAТISТICKI PRIКAZ U LIKOVIMA 
JON LUКE КARADALEA 1 BRANISLAVA NUSICA 

Dr Marina Puja-Badesku 

SAZETAK 

Biografije Karadalea i Nusica interesantne su zbog nekoliko zajednickih elemenata: 
njihovog nerumunskog porekla (macedo-vlaskog, cincarskog porekla), skoro istovetnim zivo
tom i delovanjem (Nusic је mladi 12 godina), slicnih stavova, iako и razlicitim okruzenjima, 
itd. Njihovo paralelno knjizevno stvaranje poklapa se и potpunosti samo и razdoЬ\ju od tri 
godine, od 1883 - 1886, kadaje Karadale napisao komediju О soacrii (Pisтo), а Nu~ic svoju 
komediju Narodni poslanik. Iako se slicnosti izmedu njihovih dela mogu lako uoCiti, sigurno 
је da опе nisu plod istog uticaja, vec se radi о paralelnom fenomenu, koji је podstaknut, и ve
likoj meri, slicnim socijalnim, ekonomskim i istorijskim uslovima ovih drzava. Svet, koji ova 
dva pisca obuhvataju и svojim komedijama, ima mnogo dodirnih tacaka, narocito kadaje rec 
о parodiji. Poslanicki izbori, podmitljivost ljudi na polozaju, sitnicava i kukavicka ubedenja, 
demagogija politicara i arogantni govori cesti su motivi и komedijama ovih autora. Uspostav
Ijeno је mnogo odnosa izmedu struktura i ponasanja njihovihjunaka. Pristup и analizi dela dva 
autoraje komparativisticki, cime se doprinosi boljem upoznavanju kultura dva naroda. 

Кljucne reci: rumunska i srpska knjizevnost 

Jon Luka Karadale (Ion Luca Caragiale, 1852-1912) i Branislav Nusic 
(1864-193 8) autori su razlicitih jezika, srpskog i rumunskog, i pripadaju razlicitim 
knjizevnostima, srpskoj i rumunskoj, ali koliko i zivot, toliko i njihova dela, poveza
na su realnostima iste istorijske epohe - kraj proslog i pocetak ovog veka. 

SliCnosti, koje postoje и komedijama Karadalea i Branislava Nusica, sa te
matskog aspekta, vizije i proЫematike stvaralastva, ne mogu Ьiti posledica uticaja 
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jednog autora na drugog. U prilog ovom komparativnom knjizevnom radu, zamislje
nom ро kriterijumima Pola van Tigema, iz rada Komparativna knjiievnost (Paul van 
Tieghem, La litterature comparee. 1931, Pariz), ovaj istaknuti naucnik istice posto
janje "simultanosti bez uticaja" u delima pojedinih autora. Ova pojava nije nastala 
usled medusobnih kontakata ili vrsenjem uticaja jednog pisca na drugog. Slicnosti 
Ьi se mogle objasniti, smatra Ро! van Tigem, pomocu "zajednickih uzroka". "Dobar 
primer za ilustraciju simultanosti bez uticaja је tipican primer Gongore u Spaniji, 
Marino-a u Italiji i Lyly, autora Euphues, iz Engleske, koji su u tom periodu stvorili 
"gongorizam '', "marinizam" i "euphuizam", tri razlicite kategorije koje se razlikuju 
od tesko razшnljivih i pretencioznih stilova, ali Ыiskih izvestacenim stilovima, koji 
su kasnije usli u francusku knjizevnost. Nakon sto se dugo vremena smatralo da 
su ili Spanija ili Jtalija odgovome za epidemije loseg ukusa, istorija knjizevnosti је 
potvrdila da za to ne treba kriviti internacionalni uticaj. Ove pojave imaju zajednicke 
uzroke, koje nalazimo u drustvu, knjizevnim tendencijama renesanse, а prenose se i 
u barok, gde u umetnickim ostvarenjima opstaje samo опо sto је izvestaceno. Drugi 
upecatljiv primer za simultanost bez uticajaje nagli procvat rusticnog romana u Ne
mackoj, Svajcarskoj i Francuskoj u periodu od 1849. do 1860" (Paul van Tieghem, 
Literatura comparatii, prevod na rumunskom, Bucurest, ELU, 1966, str. 163). 

Iz razloga nepoznavanja autora izmedu sebe, hipoteza medusobnog uticaja 
mora da bude odbacena, tako da sam traZila objasnjenja u slicnost zajednickih razlo
ga i situacija na оЬа podnebUa. 

Ove razloge pokusala sam da nadem na nivou objektivne realnosti, razmatrane 
u delima, а takode sam insistirala na slicnim proЬ!emima sa kojima se susrela koliko 
Rumunija, toliko i Srblja, u vremenskom razdoЬ!ju u kojem su оЬа autora ispoljila 
knjizevnu aktivnost. Ove slicnosti obja5njavaju se, time sto su оЬа autora zivela i pisala 
u istom periodu, pogotovo, geografski posmatrano, sto su pripadali evropskom jugo
istoku. U ovom delu Evrope, u periodu u kojem su ziveli, postojali su slicni drustveni 
proЬ!emi. Za vreme dugotrajne potlacenosti, ne samo od strane otomanske imperije, 
vec i podjednako despotskom unutrasnjom vladavinom, razvio se slican tip ljudi, koji 
su tezili istim ciljevima: nacionalnom oslobodenju i drustvenoj jednakosti. 

Suoceni sa slicnim proЬ!emima, njihov nacin razmisljanja se nije razlikovao 
u svojim osnovnim aspektima. 

Istrazivajuci njihova dela primetila sam da оЬа dramska pisca zaokupljena 
su ukazivanjem na velike neprilike s kojima se suocava sam covek u njegovom ne
posrednom odnosu sa zivotom toga perioda. Moralna sustina pojedinaca, ideali ili 
proЬ!emi epohe, drustvena uplitanja u zivot, odnos izmedu moralnog i drustvenog 
sacinjavaju zajednicke vidove u delima Karadalea i Nusica. 

Suoceni sa slicnim proЬ!emima, njihov nacin razmisljanja se nije razlikovao 
u svojim osnovnim aspektima. Zivotom u takvim uslovima, razvila se narocita vrsta 
humora, koja se uoЬ!icila u narodnim anegdotama, pomocu kojih s11 lj11di pokusavali 
da svoje misli okrenu ka veselijim stvarima, podsmevajuci se, kornpromitujuci i kri-
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tikujuci one koji su ih tlacili. Ova vrsta humora narocito se razvila ujuznoj i istocnoj 
Evropi i predstavljala poseban vid borbe ljudi sa ovih prostora za duhovno spasenje i 
opstanak. Epigrami i zajedljive anegdote, odavale su neoblcnu ostrinu njihovog duha. 
Knjizevnost, а posebno velika knjizevna ostvarenja, poput Karadaleovih i Nusicevih 
komedija, Ьila su pod snaznim uticajem ideja i misljenja ljudi sa ovih prostora. Pos
matrajuci zivot i postupke koji ga deformisu, ova dva autora se nisu liblla, priЬega
vajuci i slicnim sredstvima da optuze i osude slabosti, ogranicenosti i greske, koje su 
nacinili predstavnici vlasti, kao i sami vladari. 

1 Karadale i Nusic Ьili su svedoci transfonnacja, jedan rurnunskog, а drugi 
srpskog drustva. U toku tog razvoja, glavna uloga pripala је novonastaloj burzoaskoj 
vlasti, koja је, nakon izvesnog vremena и kome је odigrala vaZnu i pozitivnu ulogu, 
uspela da ostvari svoje ciljeve i ustanovila sopstvene oЫike dominacije i tlacenja. Stari 
politicki principi odobravanja i propagiranja, и okviru koje su se stvorili povoljni uslovi 
za bogacenje i konsolidovanje politicke moci, neophodne da Ьi se za5titila svojina, koja 
se umnozila pljackom, korupcijom, spekulacijama, prevarama i eksploatacijom. 

Iz komedija J.L.Karadalea izdvojila sam i Burna noc СО noapte fиrtunoas{i), 
Gospon' Leonida licem и lice sa nazadnja5tvom (Сапи Leonida fata си reactiunea). 
lzguЫjeno pismo (О scrisoare pierdиt{i) i Sa karnavala (D-ale сатаvаlи/иi). 

Sto se tice Branislava Nusica i njegovih komedija analizirala sam: Narodni 
poslanik. Sumnjivo lice. Protekcija, kao i Gospoda Ministarka i Pokojnik. 

Opisujuci zivot i procese koje ga kvare, dvojica autora su koristili slicne 
metode da optuze njihove slabosti, ogranicenja i greske likova koje se javljaju и 
komedijama. 

Karadale, а takode i Nusic, opisali su i prikazali razvitak burzoazije. Period 
od 1879-1880. Godine, spominje se kod оЬа pisca. U torn periodu susrecemo slican 
svet, i и Rumuniji i и Srblji. То је svet trgovaca, kao sto su Gos'n Dumitrake (Ju
piin Dumitrache) iz Вите поСi, ili Jevrem Prokic iz Narodnog poslanika, koji jedva 
sricu dnevne politicke puЬlikacije, gaje veze sa osobama javne bezbednosti, kao sto 
su Naje Ipindesku (Nae Ipingescu) iz Вите noCi, ili Sekulic, policijski cinovnik iz 
Narodnog poslanika i ostaju vezani za porodicu, и cijem krugu zive, VaZni zbog svog 
polozaja i autoriteta. Zivot ovih pojedinaca zblva se и patrijalhalnim enterijerima, 
iznenadujuce slicnim. 

Nesto kasnUe, и Momentima (Momente), Karadalea i и Nusicevim komedi
jama, pisanim pred kraj zivota, и Gospodi Ministarki i Pokojniku susrecemo drugi 
svet. Naslednici starih trgovaca postali su sada bogati veleposednici, visoki drzavni 
cinovnici, VaZne poJiticke Jicnosti koje pripadaju visokirn poJitickirn krugovima US

VOjivsi zapadni nacin zivota. Politicka naivnost Gos'n Dumitrakea i 
Jevrema Prokica pretvorila se и cinicnu prevaru kod Manolakea Guvidija 

(Manolache Guvidi) iz Srecnog coveka (От си noroc), ili kod Spasoja Blagojevica 
iz Pokojnika. Kod kuce se majke bave » Vaspitanjem dece«, vrlo razmaZenih i lose 
vaspitanih, slicno Gospodinи Goje (Domnиl Goe) iz skice sa istim naslovom, ili iden-
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ticno Raki iz Gospode Ministarke, gde mozemo da naziremo osoblne politickih ljudi 
buducih generacija. 

Kod оЬа pisca uocavamo istu teznju- da kompromituju, komicnim nacinom, 
hijerarhiju burzoaskog drustva koja kvari i podmicuje zivot. Mozemo dati nekoliko 
primera: predizborna kampanja i izbori za poslanike, kao i po\iticki zivot iza kulisa, 
и IzguЫjenom pismu i Narodnom poslaniku, korupcija i zloupotreba zavedena od 
ljudi na vlasti и komedijama IzguЫjeno pismo, Narodni poslanik i Sumniivo lice, 
nistavnost i nemoralnost po\itickog coveka iz toga doba, otelotvoren и osobama kao 
sto su Farfuridi, Kacavenku (Catavencu), Dandanake (Dandanache) i Jevrem Prokic 
ili Шс, neznanje i cinizam onih koji se bore za vlast, itd. 

Jedan primer na kojem sam insistirala и analizi је nacin karakterizacije po
litickog coveka, neznanja i nesposobnosti, od odstupanja amblcije do prepisivanja 
govora za izbore. Za razliku od Karadalea, kojije stenografisao slavne govore odrza
ne od strane Kacavenkua i Farfuridija, Nusic, svog heroja prati (npr. Jevrema Prok
ica) za vreme dok ovaj pokusava da sastavi svoje izlaganje. Ali, kako i sam Jevrem 
priznaje, »lakse mu је da podigne sto kilograma, nego da napise jedno .а«. Zato sto 
»nema dar pisanja«, Jevrem krade protivnikov govor i cita ga kao svoj sopstveni, ne 
shvatajuci ni и jednom momentu da је to izlaganje sasvim nepodobno za kandidata 
vladine stranke, ра ga i zavrsava vicuci »dole vlada«: 

"Mi se, braco, moramo uporno i odlucno boriti protivu danasnje vlade koja 
nije izraz naroda i koja se svojim delima dalekoudaUila od narodnih zelja i narodnih 
potreba ... " (Jovanovic, Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, lzabrane komedije i drame, 
knjiga 1, str. 161, Beograd: Nolit) 

Postoje kod u\oga dvojice autora skoro slicne replike. Tipatesku (Tipatescu), 
nacelnik policije iz komedije IzguЫjeno pismo, upozoren и vezi sa namerom nekih 
gradana da се prijaviti »centru«, anonimnim telegramima »izdaju«, ovaj nareduje и 
posti da se nijedan telegram ne posa\je bez njegovog znanja. Na s\ican nacin, kapetan 
Jerotije iz komedije Sumnjivo lice cenzurise telegrame: »Da kaZes telegrafisti, da sam 
naredio da ne otkuca niti jednu depesu, bez obzira od koga је, dok је ја ne vidim.« 

Dakle, pred nama su junaci sa s\icnim osoblnama, sto znaci da se autori 
koriste istim postupcima da Ы ih okarakterisali. Zabelezili smo, ne samo mesta na 
kojim se znacenja poklapaju, vec i mesta na kojima dolazi do "cepanja", odstupanja 
od slicnosti. 

Na ove slicnosti mogu se pridodati i totalitarnost, despotizam i isticanje 
moci, iste i и Rumuniji i и Srblji. Ljudi na vrhu, а narocito predstavnici represivnih 
snaga, agenti policije svih cinova, podjednako su usluzni prema nadredenima i pod
jedanko brutalni prema oblcnim gradanima. Upecatljivo је ponasanje potpukovnika i 
vodnika iz D-ale carnavalului, koji se uvek grubo ponasaju prema optuzenima: 

"Potpukovnik (ostro): Tis ... tissina! (vodnicima) Hajde! vodite ih! и okrug! 
(vodnici guraju Krakanela i Ратропа). 

Krakanel: Gospodine potkomesare, izvinite ... (vodnik ga gura) Ne! ne uda
rajte me, gospodine! 
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Potpukovnik (veoma ostro): Tisina! (vodniku) Ajde vec jednoт! 
Ратроn (vodnik ga gura): Ali, ali sa oviт neces proci, тili. Ne! Ne sutaj 

те, gospodine ! 
Potpukovnik (SkripeCi zuhima): Tissina! U okrug! (vodnici izvode Ратропа 

i Krakanela) ". 
Vladini agenti, koje predstavlja Nusic и koтediji Sumnjivo lice su podje

danko brutalni: 
"Kapetan: ... Ajesi ]' ti, gospodine Vico, kazao oviт gradaniтa da drze jezik 

za zube? 
Vica: Rekao sат iт! 
Kapetan (graaanima): Obesicu vas zajezik, razuтete Ii, ako сuјет da ovu 

drzavnu tajnu krcтite и carsiji! (Opet gleda Doku.) Dakle to si ti, golube тој, а? 
(ViCi.) Priznaje li? 

Vica: Priznaje! 
Doka: Ne priznajeт ја nista! 
Kapetan: Cut ! Rec da nisi kazao. Gle ti njega! Priznajes, nego sta! (Вrani

slav Nusic, Izabrana dela, knj. 17, str. 246) 
Odredeni poslovni odnosi рrета nadredenima iтaju tacno odredeno znace

nje, koje oni, na koje se to odnosi, prepoznaju: 
"Jerotije: Strogo, nego sta? 1 da тi svrsis raspis sa onim:"Za svaku neтar

nost ро ovoj stvari odgovarace тi licno predsednik."A oni tamo znaju da taj svrsetak 
и тоте raspisu znaci dvadeset i pet и zatvorenoт prostoru i bez svedoka. Razuтes Ii 
те, gospodine Milisave, hocu da napises tako da se predsednici opstina, cim procita
ju raspis, pocesu odostrag ... " (Jovanovic, Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, Izabrane 
komedije i drame, knjiga 1, str. 222) 

U skrivenoт nacinu komuniciranja Nusic pronalazi nacine da razotkrije 
skrivene postupke adтinistracije, koja svoje poslove izvrsava istim тetodamaт: 
brutlnoscu i siloт. Karadale и О scrisoare pierdutii, opisuje nasilnu intervenciju po
licije, predvodenu Pristandoт, oko cenzurisanja Kacavenkuovog otkrica i razbljanja 
okupljenih, koje је izтaklo Trahanakeovoj kontroli. Као i Karadale, koji opisuje 
predstavnike javnog reda и privatnoj sluzbl politicara, Nusic и Pokojniku i Narod
nom poslaniku predstavlja junake и slicnoт svetlu. U Nusiceviт koтedijaтa takvi 
postupci su ucestali, jer је to upravo ono sto nudi reziт kao osnovno sredstvo. Sreski 
naselnik и penziji iz koтedije Oialoscena porodica (1934) hvali, s ponosoт skoro
jevica, svoju ispitivacku vestinu: 

"Trifun: Ра ti se, Agatone, uvek hvalis kako si vest islednik; ра eto ti, pokaZi tu. 
Agaton: Ne hvaliт se ја, nego sат odista ја va2io kao najvestiji islednik. 

Uтео sam od svakog krivca izvuci priznanje. Е, al ја sam iтао za to narocite svoje 
тetode. Pitaт okrivljenoga ljudski i, sto ka2u, covecanski, on nece da prizna. Nece, 
dobro! Ја narediт da ga istuku и apsi, i kad ga oni dole preтlate, on Јеро prizna. 
Sta тоzе drugo nego da prizna. Ка2ет ti, iтао sam svoje тetode i Ьiо sат vrlo 
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vest islednik ... " (Jovanovic, Rasko, V.( 1987). Branislav Nusic, Izabraпe komedije i 
drame, knjiga 2, str. 220). 

Kakav је odnos izmedu ovih bezdusnih ispitivackih metoda i istine, nala
zimo u izjavi samog Agatona, za koga је va.zna samo optuzba, а ne istina, koju се 
ispitani svakako priznati: 

"А meni је dosta jedna rec, vise mi i ne treba. Sto kaiu, reci "Осе na.5" ра mi 
је to dosta da te oteram na roblju. Na osnovujedne jedine recija izvedem zakljucak." 

(Jovanovic, Rasko, V.( 1987). Branislav Nusic, Izabraпe komedije i drame, 
knjiga 2, str. 231). 

Као i Karadale, koji predstavnike javnog reda smatra privatnim slugama 
politickih pojedinaca, Nusic u Narodnom poslaniku i Pokojniku prikazuje pojedince 
u identicnom svetlu. Kroz poziv, ovi agenti javne sile toliko su indiskretni, da је 
to Ыisko patoloskom. Kapetan Jerotije Pantic iz Sumnjivog lica, otvara pisma koja 
nisu njemu adresirana, ne iz razloga njegovog zanata, vec voden cudnim nagonom, 
prosto neodoljivim: "Nije sto hocu, nego moram. Zna.5 kako је to, ostane coveku u 
krvi. Ima ljudi koji vole tude pile, ima ih koji vole tudu zenu, аја volim tuda pisma." 
(Jovanovic, Rasko, V.(1987). BranislavNusic, Izabraпe komedije i drame, knjiga 1, 
str. 205). 

Na slican nacin, Pristanda, policajac iz lzguЫjenog pisma. penje se nocu ро 
olucima da bi na prozorima slusao sta se ро kucama politickih protivnika prica: "Kad 
predem preko trga, vidim svetla u otvorenim prozorima na kuci g. Naea Kacavenkua. 
Visoki oluci ... ako se popnes na oluk, mozes uci u kucu kroz prozor. А ја mislim 
na svoju duznost, ра se dosetim i kaiem sebl: Ajd da oslusnemo sta casni kaie, ne 
kvari ... i lagano, kao macka, popeh se uz oluk i poceh da osluskujem ... " 

Nije samo tip policajca slicno zamiЩen kod dvojice stvaralaca, vec i tip 
novinara, cija је nekultura ogolicena posredstvom istog procesa: stenografisanje 
izgovorenog, kao nacina da se nade uhvacen u ocitoj konfuziji, ili polupismeno iz
govorenih slavnih izreka. U izlaganju Rika Venturijana (Rica Venturiano) nalazimo 
pokusaj da ukrasi svoje izlaganje pogresno citiranom izrekom - »Вах populi, Ьох 
Dei« (»Vox populi, Vox Dei«) - Glas naroda, glas boziji. Isti proces imamo i kod 
Nusica, kad na stranicama Autoblografiie skicira portret neukog novinara koji citira 
i uzvikuje izreke tipa »De gustiЬus nihil nisi bene« i »De mortuis non est disputan
dum«, а takode i Mladen Dakovic, podmitljivi puЬ!icista iz Pokojnika mesa logiku sa 
istinom, istice svoj autoritet nad neнkima, dok bogati Spasoje Blagojevic neznanjem 
kvari apsolutne doktrine: "Spasoje: Kaiu da ste vi u polemici kadri dokazati da је 
crno u stvari belo, а belo daje crno. 

Dakovic: Sve se moze osporiti i potvrditi, zavisi od moci logike. 1 u cemu 
је uostalom filozofija starih grckih filozofa Protagore, Isokrata i Eshila? Sustinaje u 
tome: da svako da sadrzi u sebl svoje пе, а svako пе nosi u sebl svoje da. Sve zavisi 
od moci logike. 

Spasoje: Ра vi to imate, kafu. 
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Dakovic: Оа, logika, to је moja moc! Bog, vidite, svakome coveku daruje 
ро nesto; vama је, na primer, dao pare, meni је dao logiku. On daje jednome sve, а 
drugome nista. Ne moze on vama dati logiku i pare, Је 1 te; to dvoje ne idu zajedno. 
On је meni dao ovo, а vama опо i rekao: evo vam, ра se vi sad razmenjujte. Ti stavi 
gazda-Spasojн и sluzbu tvoju logiku, а on се tebl staviti и sluzbu svoje pare. 

Spasoje: Kako: staviti и sluzbu svoje pare? 
Dakovic: Ра tako, ја cu to sto vi zelite Јеро napisati, а vi cete to sto ја napi

sem !еро platiti, је l tako? 
Spasoje (usteiuCi se) Ра, da! (Jovanovic, Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, 

Izabrane komedije i drame, knjiga 18, str. 427). 
Zona slicnosti izmedu komedija Karadalea i Nusica moze Ьiti prosireno i 

time sto pretpostavlja ne samo slican tip trgovca, politickog coveka, novinara, poli
cajca, 

cinovnika, itd, vec i slicne naravi. Upucivanje i stupanje supruge и politicki 
zivot, objasnjava se i ujednom i и drugom slucaju, naravom nasih ljudi, koji dozvo
ljavaju 

da supruga ili ljubavnica, preuzmu celokupnu vlast suprнga ili \jubavnika, 
kao sto se i desava и IzguЬ\jenom pismu ili и Gospodi Ministarki. U komedijama se 
istice kukavicluk, zbog koga Farfuridi i Branzoveneskн salju telegram sa anonimnim 
potpisom. Nusic и Gospodi Ministarki ovu osoblnu pripisuje Kalenicu: "Kalenic: 
Hocete li da cujete тој odgovor? (Vadi hartiju iz diepa.) Мој odgovor је upucen na 
adresu onoga magarca koji је napisao to и novinama. (Cedi.) Sta mislite, da li da ga 
nazovem konjem ili magarcem, sta mi savetujete? 

Ceda: Sasvim је sve jedno, ne vidim da ima kakve razlike. Samo, jeste li vi 
mislili о tome da се taj koga budete nazvali konjem ili magarcem vama razblti nos? 

Vasa (za sebe): Opet nos! 
Kalenic: Mislio sam na to, ali ја sada necu na ovo potpisati. (Jovanovic, 

Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, Izabrane komedije i drame, knj. 18, str. 175). 
Bez dileme, mozemo zakljuciti da se slicnosti medu autorima mogu objasniti 

srodnoscu, ako ne i istovetnoscu mentaliteta. Brojne zajednicke osoblne и delima tre
ba shvatiti upravo kao proizvode srodnih mentaliteta. Radi ilustracije, zaustavicemo 
se na primeru, о stavujunaka оЬа pisca о drzavi. Govoreci о Karadaleovoj komediji 
opisali smo junaka Gospon' Leonida (Conu Leonida), kao "teoreticara" о idealnoj 
drzavi - repuЬ\ika, osnovana putem "rivulucije", koju su izvojevali "volintiri". 

Takav opsesivan stav о idealnoj drzavi nalazimo i kod Rika Venturijana, 
Kacavenkua, ali i kod mnogih drugih, heroja iz "Momenata". Ideja о idealnoj drzavi 
krije se i и kritickim izjavama pojedinih licnosti, koje, poput Pristande, optuzuju 
nesavrsenosti poretka postojece drzave: 

"Kod mene, gosn' Fanika, zivi Ьili! bas tesko ... Sta da kaZes? Familija velika, 
velike dadzbine, ро budzetu, gosn' Fanika. Ра bas zato kaZe moja zena: "Ajde, bre, 
zamoli i ti gospon' prefekta da ti malo poveca placu, jer ces da propadnes skroz na 
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skroz! Devetoro dece, gosn Fanika, zivi Ьili! ni manje ni vise ... Drzava nema pojma 
sta sve covek mora radi u kuci, samo naplacuje dadzЬine: i sta, а ... ! devetoro dece i 
osamdeset !еја mesecno; velika familija, velike dadzЬine, ро budzetu." 

Ма koliko da је konfuzno Pristandino izlaganje, u kojem se lamentiranje 
vesto mesa sa poniznim povladivanjem, naslucujemo kod govornika iste materijalis
ticke teznje, koje је moguce ostvariti samo и repuЬ\ici. Leonida tezi ka dobroj plati i 
"penzijom obaska", da se vise ne palaca danak i naravno "zakonu о tursiji". Na os
novu Karadaleove konstatacije u delu, drzava namece i druga ogranicenja i upravo је 
zbog toga, daleko od idealne. Gospodin Mitika је, junak iz lnicijative ... (lnifiativa .. .), 
ljut zbog toga sto driava nije predvidela zakon kojim се dojkinje Ьiti obavezne da 
doje "makar jos cetiri meseca": 

"Ј driava, nastavlja sve nervoznije pijani otac, stoji prekrstenih ruku, а nece 
da misli ozЬiljno kada је rec о stvari koja је vaina za celu zemlju. Unistiti toliko 
dece, davanjem danka u krvi ... Velika је to stvar, gospodine, stvar dojenja! ... da se 
ne zavaravamo! ( ... ) Ne! Drzava је duzna da razmisli. Na kraju mora da preduzme 
inicijativu; stetaje! ра roditelji smo!" 

Gospodin Mitika shvata koje su nadleznosti drzave kao i Leonida: "Stvar 
drzave, gospodine! А, kakvu brigu ona ima ? Zasto imamo nju ? Njena је duznost 
da se brine da ljudi doЬiju platu na vreme ... " Razume se daje ро misljenju ovakvih 
ljudi idealna drzava samo ona koja preuzima svu odgovornost gradana, oslobadajuci 
ih svih gradanskih obaveza. Slican mentalitet srecemo i kod Nusica, koji smatra daje 
drzava kriva za sve sto ugrozava udobnost, jer је, upravo ona odgovorna za konfor. 
Anda, supruga kapetana Jerotija Pantica iz komedije Sumnjivo lice, otkriva daje pra
vi uzrok zbog koga је doslo do zamene ljubavnih pisama izmedu njene kceri Marice 
i Doke и stvari drzava, sto је posledica nekih pogresno preuzetih mera: 

"Ја ne znam, boga mi sta radi ova drzava! Zar nije bolje da devojke исе citati 
i pisati tek kad se udadu." (Jovanovic, Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, lzabrane 
komedije i drame, knjiga 1, str. 205). 

Spasoje Blagojevic iz Pokojnika optuzuje pravnu ogranicenost drzave u tre
nutku kada pokojnik Pavle Maric, vrativsi se, preti da mu ugrozi nasledstvo: 

"Spasoje: Је l lepo i posteno sedeo tamo tri godine, је li? Ра otkud sad naje
danput ziv? 1 zar to moze tako da bude? Zar to moze kako ko hoce? Ја mislim da и 
uredenim zapadnim drzavama mora postojati о tome kakav zakon i ро tom zakonu: 
ko је mrtav, taj је mrtav. Kod nas, medutim ... 

Anta: Ne moze drzava nikoga naterati da bude mrtav. 
Spasoje: Ра to znaCi, ја nisam siguran da se jednog dana ne pojavi i moja 

pokojna zena, kojaje umrla pre jedanaest godina." (Jovanovic, Rasko, V.(1987). Bra
nislav Nusic, lzabrane komedije i drame, knjiga 2, str. 409 - 410). 

Ipak, sto se tice duznosti drzave prema gradaninu, Nusiceve licnosti ne traze 
ni dobru platu, ni dobru penziju vec koncesije: 
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"Jakov ... Mislim, znas, da mi izradis kakvu koncesiju, da posecem kakvu 
drzavnu sumu, - racunam, znas, kad mi sve drugo nije poslo za rukom, koncesijajos 
moze da mi pode za rukom. 

Kalenic: То moze odista da vam pode za rukom, а drzavu to Ьа5 nista ne 
kosta. Nije drzava sadila sume, ра da јој је zao da se seku. Sasvim to moze. Zapisi, 
ujka-Vaso: jedna drzavna suma da se posece, jer, naposletku, kakav Ьi to ministar
ski rodak Ьiо ako ne Ьi imao pravo bar jednu sumu da posece." (Jovanovic, Rasko, 
V.(1987). Branislav Nusic, Izabrane komedije i drame, knjiga 2, str. 145). 

Slicnosti komedija dvojice stvaralaca ne zavrsavaju se samo na ovom nivou 
i ne objasnjavaju se samo kroz uticaje prema kreativnoj masti od strane slicne istorij
ske realnosti, koja ih је orUentisala prema identicnoj proЫematici. Iz nacina na koji 
su zamislili komedije vrlo је moguce daje vaZnu ulogu odigrala Ыiskost Karadalea 
i Nusica sa zajednickim modelom, nadenim u Gogoljevoj komediji. Gogoljev uticaj 
је Ьiо jaci и komediji »Burna пос«, kod Karadalea i u Sumnjivom licu. kod Nusica, 
za koji је sam autor rekao »da је prava gogolijada«. 

Као kod Gogoljevog »Revizora«. u оЬе pomenute komedije toboznji uzrok, 
kojim zapocinje сео konflikt је jedna zabuna и vezi sa identitetom i namerama jedne 
individue. Riko Venturijano iz Burne noci. Ьiо је dosta vremena smatran od strane 
Gos' n Dumitrakea - proЬisvetom i Ьitangom; na kraju se ispostavlja da је ovaj »uva
zeni« gradanin odlicna prilika za zeta. Doka, apotekarski pomocnik iz Sumniivog 
lica. Ьiо је proglasen od strane Jerotija Pantica kao »sumnjivo lice«. Ispostavlja se 
da се Doka Ьiti buduci muz Jerotijeve cerke. Originalnost komedija ova dva autora 
evidentnaje na drugom nivou u delu, и nacinu kojim su oni postigli odredene estetske 
efekte u razlicitim komicnim oЫicima. Nusic i Karadale su mnogobrojne komicne 
karaktere i komicne situacije eksploatisali kako Ьi opisali sve osoblne i ponasanja na 
odredenom mestu i u odredenom vremenu. ProЫemi se javljaju kada је rec о razlizi
tim jezicima, kojima se pisci sluze, s obzirom da se koriste efektima komedije jezika. 
Iako su rumunski prevodi Nusicevih dela izuzetno dobri, s obzirom na karakter i 
velike ekspresivne mogucnosti оЬа jezika, nisu svi aspekti komedije jezika postigli 
jednaku vrednost и prevodima. Da se ne Ьi izguЬio komicni efekat dvosmislenosti 
reci, prevodioci su priЬegavali principu aproksimativnosti. Na primer, kada је Doka, 
apotekarski pomocnik, uhapsen kao sumnjivo lice, pod optuzbom daje imao antivla
dinih i antidinastickih aspiracija, kod njega su, u pretresu, pronadeni razliciti papiri. 
Njihovo pronalaZenje izaziva smesnu zabunu kojom Nusic vesto upravlja uvodenjem 
dvostrukog znacenja reci "zatvor", sto moze da znaci "lisavanje slobode" ",stupiti u 
zatvor", ali i "konstipaciju". Ovo znacenje reci, uplasilo је policajce, koji su smatrali 
da su uhapsili opasnog politickog agitatora. Druga smesna scenaje otkrivanje pravog 
zanimanja uhapsenog. Hartija, u kojoj policajci vide dokaz za revolucionarne aktiv
nosti uhapsenog, jer pocinje recima "protiv zatvora'', dokazuje da tekst ne sadrzi an
timonarhisticki sadrzaj, vec је to banalni racept protiv stomacnog zatvora. Izostanak 
odgovarajuce reci и rumunskom jeziku koja Ьi sadrZava\a оЬа znacenja reci "zatvor'', 
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а kojom Ьi se mogla omoguciti dvosmislenost<42J i time izazvala konfuzija, proizasla 
iz odnosa dva suprotna konteksta, obavezalaje prevodioce da slobodno prevedu kon
strukciju "protiv zatvora" - "impotriva zavorarii" konstrukcijom "za oslobadanje" 
- "pentru eliЬerare" (Branislav Nнsic, Sabrana dela (1957). prevodi realizovani od 
Dorina Gamuleskua, Joakima Boteza, Periklea Marineskua i Mirka Zivkovica, Ип 
idivid suspect, rum. prev., str. 72). 

Postoje и Nusicevim komedijama razni primeri koji odlikuju maestralnost 
autora, koji је znao da iskoristi mogucnosti verbalne komike. Kroz koriscenje takvih 
postupaka Nusic, kao i Karadale, povecali su izra.Zajne mogucnosti jezika. Cesto и 
koriscenju verbalne komike, оЬа autora nastoje da izvedu iste postupke, prikazujuci 
automatizme i verbalna pona5anja nekih Iica, njihov neukrotivi govor, imitirajuci 
epistolski stil, kancelarijske stilske obrasce ili telegrafski stil. 

Сео sadrzaj drame Telegrama, Karadale је konstruisao imitirajauci stil tele
grafskog prenosenja poruka. U komediji Sumnjivo lice, Nusic na svoj nacin spekulise 
ovim efektom, pomocu sifrovanog telegrama, procitanog bukvalno, tako da nije imao 
smisla: 

"Jerotije (cita i iznenaauje se. Zagleda depesu sa svih strana, pogleda Vicu, 
ра оре! pokusava da Cita): Ра dobro staje ovo? 

Vica: Ne znam. 
Jerotije (cita glasno): "Plava riЬa" - jest "plava riЬa". Budi bog s nama". 

(Тrgne se .) Ama, gospodine Vico, sta је ovo. (Cita dalje) "Lokomotiva, okrug, trt, 
trt, trt."" (Pogleda и Иси ра nastalllja) "Zora, kundak, vladika, fenjer, svastikin but, 
ЬнЬаnј, pecat, penzija, рор!" (Prestaje) Bнdi bog s nama, sta је ovo?" (Jovanovic, 
Rasko, V.(1987). Branislav Nusic, Izabrane komedije i drame, knjiga 1, str. 207-
208.) 

Apsшdni izvestaj proizisao је iz citanja telegrama na osnovu pogresnog 
tumacenja sifrovane poruke. Kako kasnije saznajemo, koristena је "opsta", а ne 
"specijalna sifra", i to је samo izgovor kojim se Nusic koristi, ne samo da Ьi otkrio 
nesposobnost policUskih sluzbenika, vec da Ьi provukao kroz komediju otrovnu stre
\u, namenjenu koristoljublvoj monarhiji: "prezasiceпoj dinastiji". Ма koliko da је 
spretno izveden postнpak, ova otrovna strela, pridodata uz dmge aluzije, upucena је 
na adresu apsolitizma dinastije Obrenovica, kojaje omogucila nedolicno ponasanje i 
zloupotreЫjavanje pojedinih policajaca, poput"gospodina Vice", imao је za posledi
cн skidanje komedije sa repertoara svih pozorista pнnih pet decenija. 

Svi ovi primeri, kojima Ьi se mogli dodati i mnogi drugi, skrecu nam pa.Znju 
da se nalazimo pred dva autora, cija su dela slicna (ne identicna) ро stavovima, tema
tici, proЫematici, tipologiji, atmosferi i umetnickim postupcima, oslikanim ujednom 
knjiz.::vнo-komparatistickom radu, koncipiranom na osnovu kriterijuma Pola van Ti
gema.t~-;1, kao slucaj "simultanosti bez uticaja". Brojna obja5njiva priЫizavanja i 

slicnosti medu komedUama ovih pisaca, kako smo pokнsali da prika.Zemo, 
usied uticaja slicne zivotne realnosti i slicnih karakteristika, ne znace, pak, nikakvo 
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izjednacavanje obuhvacene proЫematike, niti nivelisanje knjizevne umetnosti. Ni 
objektivna stvarnost, koja se ogleda u delu, ni umetnicka svest, kao ni subjektivni 
princip, pomocu koga је moguca refleksija, nisu ideпticпe, а takode, u пastavku, пi 
slike stvarnosti, ustaljene u delu, nisu ideпticпe. 

Ako smo i insistirali па slicnostima, prikazaпim u radu, preko primera, to 
smo uciпi\i samo zato da Ьismo usmeri\i ра2пјu па zajedпicke razloge, za ciju delat
nost ostaju vezaпe: razvoj burzoazije i burzoaskog drustva, sa specificпim pritiscima 
situacije i sa odgovarajucim upleteпostima па plaпu drustveпog zivota, tok prodora 
zapadпjackog zivota i kulture, itd. Vezaпo za ove primere, a\i па jedпom opstem 
plaпu, sto se tice odпosa izmedн zivota i knjizevпosti, primeri Ьi simbolizirali јеdап 
dokaz, da u razlicitim svetovima, sto se tice geografske i liпgvisticke srediпe, a\i Ыi
ske zbog prisnosti zопе, sto i obavezuje па zajedпicke osoblпe jugo-istocпe Evrope, 
паg\аsепо zbog istog procesa istorijskog momeпta, razne okolпosti i slicпi faktori 
mogu asocirati sa kпjizevпog aspekta па slicпe reakcije. 
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SUММARY 

I started this study when I was а student in Bucharest, the city fascinated Ьу 
Caragiala's comedies, the city that knew Branislav Nusic's works as well, works which 
were highly accepted and valued. This work is just а part of ту doctor's thesis. 

The Ьiographies ofthese two writers are interesting because of а few shared 
elements: their non Romanian origin (Macedo-vlach, Tzintzar origin), almost identi
cal life's work (Nusic is 12 years younger), similar opinions, although different mi
lieus etc. Their parallel literary work can Ье matched only in the period ofthree years 
1883 - 1886. when Caragila wrote the comedy О soacra (Тhе Letter), and Nusic 
wrote Narodni poslanik. Although, the similarities in their work are very noticaЫe, 
it is certain that they are not а fruit of one and the same influence. Moreover, it is а 
parallel Љenomenon, which is inspired Ьу similar social, economical and histiori
cal conditions in these couпtries. The world, which these two writers depict in their 
comedies, has а lot in common, especially when parody is concerned. The elections, 
briЬery of people in position of authority, paddy and cunпing beliefs, demagogy of 
politicians and arrogant speeches are frequent motifs in comedies of these writers. 
There are many similarities in the structure and character of their heroes. Jevrem 
Prokic trom Narodni poslanik reminds us of head of triЬal state Dumitrake, while 
Sekнlic becomes similar with vice commissar of police Ipindjesku. Characters taken 
from the political scene, Ьу both Karagila and Nusic, mannage make us laugh Ьу us
ing I.atin proverbs: "Вох populi, Ьох dei", "oneste Ьibere", "de gustiЬus nihili nisi 
Ьепе, de mortuis non dispudandum". We get similar impression when high authori
ties are concerned, Karagila writes about them in Conul Leonidafafii си reacfiunea, 
and Nusic as well in his play Sumnjivo lice. This work sheds а light onto а very in
teresting domain which has not been researcherd enough untill this day. The analysis 
is comparativistic, which contriЬutes to а better understanding of the two cultures. 
Therefore, the works ofthis kind are always \Vellcome. 
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POSTMODERNISMUL lN LIТERATURA ROMANA ~I DICTIO
NAR UL KHAZAR DE MILORAD PAVIC - UNA DINTRE PRIMELE 

OPERE POSTMODERNE SARВE~ТI 

Virdinija Popovic 

SAZETAK 

U radu se ispituje nastanak postmodernizma u rumunskoj knjizevnosti kao i najpoz
natiji pisci tog pravca: Mircea Nedelciu, Mircea Ciirtarescu, Ioan Grosan, Alexandru Mu~ina, 
Daniel Vighi, George Cu~narencu, Bedros Horasangian kao ijedno od prvih postmodernistickih 
dela na srpskom jeziku Hazarski recnik Milorada Pavica i njegov prevod па rumunski jezik. 
Postmodema srpska i rumunska proza i poezija proizilazi iz poetike modernizma stvarane izme
du dva svetska rata. Velika generacija takozvane postmodernisticke projekcUe (David AIЬahari, 
JovicaAciп, Svetislav Basara, Mihajlo Pantic) doslaje posle pisaca koji su svoju prozu zasnivali 
na materijalima Ьiografskim, dokumeпtarnim, erudicijskim, autoЬiografskim Ш пekim drugim, 
fakticke prirode. Ono sto је ostalo iza Kisa i njegovih radova а sto је njegovim neposrednim 
"potomcima" dato u nasledstvo, jeste duh enciklopedizma. U duhu receпog enciklopedizma 
navedeпi autori koriste razlicite postupke, od parodicne miksture spekulativno-metafizickog 
govora, mimeticke price, metatekstualnosti, fiagmeпtarizacije, citata do montaze, kola:la, alu
zija, jezickog ludizma, poigravanja drugim tekstovima, povezф16i, kопаспо, visoku i trivijalпu 

knjizevnost, dakle, radi se iskljuCivo о postmodernim narativnim strategijama. Опо sto је mo
guce dodati ovim пarativnim postupcima jeste jedan rukavac koji potice iz пarativnog umeca 
pripovedaпja Milorada Pavica. Naime, kod ovog autora prisutno је re-konstruktivno izlaganje 
sa poigravanjima u okviru takozvane паиспе objektivnosti (kvazinaucna aparatura, napomene, 
dodaci, polemika). Srpski i rumunski postmodernizam danas vec predstavUa knjizevnoistorijski 
feпomen, vezaп za posledпje dve deceпije proslog veka. Njegovo produktivпo пaslede ostalo је, 
i vidljivo је da ga koriste najbolji pisci mladeg narai:taja. U Rumuпiji se ovi pisci zovu "opzecis
ti" (pisci osamdesetih godiпa prosloga veka). 

Kljucne reci: postmoderпizam, rumuпska i srpska kпjizevпost, srpska i rumuпska 
proza па kraju 20. veka 
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Aparut !а inceput (in anii '80) са о simpla muщie de paradigma artistica, 
mai precis literara, propusa de un grup de (!а асеа vreme) tineri scriitori, postmo
dernismиl romanesc s-a transformat incetul cu incetul intr-un veritaЬil materialism 
dialectic al zilelor noastre. Mai precis, а ie~it din sfera Iiteraturii ~i - profitand, poate, 
~i de faptul са in spatiul cultural romanesc dezbaterile puЫice de idei sunt de regula 
organizate ~i conduse de distin~i literati, acum se ofera са unica altemativa de gandire 
а epocii noastre, dominata de modelul politic а! democratiei liЬerale: " ". opfiunea 
pentrи postmodernism (:fi, implicit, pentrи postmodernitate са mod de existenfa care
l Јасе posibll) пи se redиce doar la asиmarea ипиi model cиltural, ci reprezinta о an
gajare existenfiala, politica, morala :jifilozofica intr-o !ите а democrafiei liherale :}i 
а societafii civile, си tot corolarul ei de caracteristici: toleranfa, dreptиri а!е отиlиi, 
pluralism cultиral, civism etc." (Mircea Cartarescu 1999) 

Postmodernism (de Ја modernism) este un termen utilizat, mai intai de ur
bani~tii americani, postmodernismul denumind, in literatura, о atitudine ~i о tendinta 
diferite de cele ale modernismului. Daca modernismul, cu variantele sale extreme 
avangardiste, marcheaza о ruptura cu trecutul, о vointa de reinnoire presupunand о 
faza violent demolatoare, postmodernistиl este artistul саге ~tie са noutatea absoluta 
este exclusa ~i care decide sa convietuiasca p~nic cu tradфa. Sunt considerati, in li
teratura romana postmoderni~ti scriitorii apaфnand generatiei "optzeciste", dar sunt 
suficiente argumente pentru а demonstra existenta unor elemente postmoderniste la 
generatia lui Nichita Stanescu. (Petr~ 1996) 

Postmodernismul - са termen, concept ~i conceptie structurala - s-a nascut 
in arhitectura, prin contriЬЩia, cu totul remarcaЬila, а lui Richard Mayer ~i а altor 
creatori de forme din jurul acestuia, sau in relatia cu el. Ulterior, postmodemismul а 
devenit о modalitate generalizata а productiei de arta, о tendinta stilistica de amploare 
~i о ероса а istoriei, evo!Щiei, expresiviЩii umane, а spiritului uman, а intelectului. А 
inceput sa se vorbeasca despre postmodernism atunci cand s-a declarat modernismul 
incheiat. Modernitatea inseamna prezent, actualitate, iar referirea !а un postmoder
nism trait, elaborat, construit, experimentat, inseamna а socoti actualitatea de ieri са 
fiind supusa eliminarii unora dintre dimensiunile, trasaturile ~i caracteristicile sale. 
Nu modernitatea са actualitate - eventual actualitatea la timpul trecut, а secolului 
ХХ care trecea inspre finalul sau, este negata in conceptul de postmodernism. Сееа 
се se elimina din sfera de cuprindere а modernismului era, in primul rand excesul 
avangardist, excesul expresionist-abstract-violent, stranietatea, excentricitatea, ~ocul 
declan~at pentru а fi ~ocant, originalitatea pentru originalitate. 

Aparitia in jurul anului 1980 а multor volume de debut се nu puteau trece 
neobservate а fost prezentata imediat, de catre unii dintre autorii acestora, са ~i de 
numero~i comentatori ~i inregistratori ai fenomenului literar, са expresie nu doar а 
ridicarii unei noi generatii, ci а reorientarii creatiei literare in totalitatea ei. Declan~
atorii "noului val" se declarau "postmoderni~ti" in raport cu "~aizeci~tii" ~i, Гага a-~i 
recuno~te modele in poezia anterioara, considerau precursori ai lor ре Arghezi, Mi-
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nulescu, Bacovia, Barbu, Tzara, Voronca, Emil Botta, Geo Dumitrescu, iar poetii din 
generatia precedenta sunt considerati ar fi Dimov, М. Ivanescu, Dinescu. In cursul 
anilor aveau sa se puЫice studii in care literatura "optzeci~tilor" е vazuta са aspect al 
unei mi~cari !а scara mondiala. 

Postmodernismul este о mi~care artistica, о filosofie sau о condфe existen
tiala, aparuta dupa modernism sau са о reactie fata de acesta. Cronologia postmoder
nismului incepe in anul 1920 odata cu emergenta mi~carii dadaismulнi, care propunea 
colajului ~i accentua rama oblectelor sau а discursuriJor drept fiind ееа mai impor
tantii, mai importanta decat opera insa~i. Un alt curent се а avut un impact fantastic 
asupra postmode111ismului а fost existentiaJismuJ, care plasa centralitatea naratiunilor 
individuaJe drept sursa а moraJei ~i а lnteJegerii. Cu toate acestea abla Ја sfar~itul 
CeJui de-al doilea Razboi MondiaJ au inceput sa apara atitudinile postmoderne. 

Ideea centrala а postmodernismului е са proЫema cunoa~terii se bazeaza 
ре tot се е exterior unui individ. PostmodernismuJ ~i-a dezvoJtat rapid un vocabular 
cu о retorica antiiluministii, а argumentat са rationaJitatea nu а fost niciodata atat de 
sigura ре cat sustineau rationali~tii, ~i са cunoa~terea era legata de loc, timp, роzфе 
sociaJa sau aJti factori cu ajutorul carora un individ i~i construie~te punctele de vedere 
necesare cuno~terii. 

Postmodernismul este folosit ~i in sens foarte Jarg desemnand toate cшenteJe 
de gandire de Ја sfar~itul secoJului ХХ dar ~i realiЩiJe sociaJe ~i fiJosofice аЈе perio
adei. Criticii marxi~ti considera in mod poJemic faptul са postmodernismuJ este un 
simptom al "capitalismuJui tarziu" ~i аЈ decJinuJui institutiiJor ~i apoi а statuJui natiu
ne. Alti ganditori afirma са postmodernitatea е reactia naturala la transmisii mediatice 
~i societate. AЬiJitatea cunoa~terii de а fi copiata Ја nesfar~it opre~te incercariJe de а 
constrange interpretarea sau de a-i institui originalitatea prin mijloace simple cum ar 
fi produфa unei opere. PostmodernismuJ е privit tocmai са о con~tientizare а naturii 
perioadei de discontinuitate dintre perioada moderna ~i ееа postmoderna. 

Postmodernismul are manifestari in multe discipline academice sau neaca
demice cum ar fi fi\osofia, teoJogia, arta, arhitectura, fiJmul, televiziunea, muzica, 
teatruJ, socioJogia, moda, tehnoJogia, Iiteratura, ~i comunicatiile sunt puternic in
fluentate de ideiJe ~i tendintele postmoderne. 

Deci, postmodernismuJ а fost identificat drept о disciplina teoretica !а ince
putul anilor 80, dar са о mi~care culturalii а aparut cu multi ani inainte. Momentul de 
cotiturii dintre modernism ~i postmodemism este dificil de stabllit, dar nu imposibll. 

"Postmodernitatea" ar fi о stare de fapt, о stare oblectiva а lumii, indepen
denta de con~tiinta noastra ~i caracterizata de fenomene precum: explozia infor
mationalii (adica multiplicarea nemaiintalnitii а canalelor de transmisie/receptie de 
informatie), atat de puternicii incat se poate vorbl de о "societate postindustrialii", 
disparфa valorilor absolute ~i relativizarea tuturor valorilor; ne'increderea in metana
ratiuni totalizatoare. 
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In literatura universala Jean Baudrillard, MicheJ Foucault, ~i apoi RoJand 
Barthes (ln opereJe saJe mai tarzii, poststructuraliste) sunt de asemenea nume de re
ferinta in teoria postmoderna. PostmodernismuJ are drept aJiati apropiati mai multe 
discipJine academice contemporane, mai ales ре cele din campul socioJogiei. Multe 
din ideile sale provin din domeniile feminismului sau а teoriei postcoloniale. A)tii 
identifica mi~carile anti-estaЫishment ~i de underground din anii ~aizeci ai secolului 
ХХ са primele manifestari аЈе na~terii postmodernismuJui. 

Cautandu-i radacinile, unii i Је identifica in spargerea idealismului de tip 
hegelian ~i in impactuJ ceJor doua razboie mondiaJe (poate ~i а conceptuJui de Riizboi 
mondiaJ). Heidegger ~i Derrida erau ganditorii cei mai influenti in analizarea funda
mentelor cuno~terii alaturi de fiJosofia teologica а unor Soren Кierkegaard, ~i de 
nihilismul filosofiei Jui Nietzsche. 

Se presupune са postmodernismuJ reprezinta acumuJarea deziluziiJor in fata 
proiectului iJuminist ~i al progresuJui ~tiintific, element centraJ аЈ gandirii moderne. 
Mi~carea are diferite ramificatii politice, trasaturiJe antiideoJogice sunt asociate ~i 
conduc Ја mi~carile feministe, mi~carea de egalitate sociaJa, mi~carea pentru drep
turiJe homosexualilor, alte forme ale anarhismuJui de Ја sfar~ituJ secoluJui ХХ, intre 
care ~i mi~cariJe pacifiste ~i diferф hiЬrizi ai acestora in interioruJ mi~carii curente 
de antigJobaJizare. 

In anumite privinte, se poate spune са Jiteratura postmoderna nu se raporteazii 
Ја ееа modernista, ре masura се i~i dezvoJta sau rafineaza stiJul ~i devine con~tienta 
de sine ~i ironica. Impreuna literatura moderna ~i postmoderna reprezinta о ruptura 
de realismuJ secoJuJui XIX, in care naratiunile spun о poveste dintr-un punct de vede
re oЬiectiv sau omniscient. Sub raportul personajuJui, сеЈе doua Jiteraturi expJoreaza 
suЬiectivismuJ, renunta Ја realitatea exterioara pentru а examina stari interioare de 
con~tiinta. 

In Jiteratura universala, trecerea de Ја modernism Ја postmodernism este mar
cata de араrфа operei Jui AJan WiJde, in anuJ 1981, "Horizons ој Assent: Modernism, 
Postmodernism and the lronic Imagination ". SpirituJ modern contrapune dezordinii 
ironia, а~а cum incearca Т. S. EJiot sau Virginia WooJf. Dupa WiJde, exista doua 
tipuri de ironie: "ironie disjunctiva" ~i "in suspensie". In cazuJ ironiei disjunctive, se 
incearca vizualizarea fragmentelor realului, са lntr-un јос de puzzle, ~i transcenderea 
Jui. Spre exempJu, "А Portrait ofthe Artist as а Young Мап", roman а! Jui Јоусе, 
propune atitudinea reflexiv ironica а personajului Stephen Dedalus. "Ironia disjunc
tiva" presupune invazia dezordinii, incoerenta fenomenologica ~i sociala: ansamЫul 
nu mai poate fi stapanit. 

in literatura romana romanul postmodern se dezvolta cu reprezentantii "ge
neratiei 80", din care fac parte in primul rand Mircea Nedelciu, Mircea Cartarescu, 
Ioan Grosan, Alexandru Mu~ina, DanieJ Vighi, George Cu~narencu, Bedros Horasan
gian. PostmodernismuJ este specific Jiteraturii de dupa anii 70, ridiculizand retetele 
de succes аЈе Jiteraturii consacrate ~i orientarile estetice precedente. In cazul post-
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modernismuJui, epica devine autoreferen/iala (opera se serie, analiza venind de-a 
JunguJ aeestui proees), importante fiind aetuJ de а serie, relatiile naratoruJui eu textuJ, 
treeerea de Ја eondфa de ereator !а ееа de narator, роzфа fata de text, rеЈаЩЈе din in
terioruJ textului. TextualismuJ, о expresie а postmodernismului in proza romiineasea, 
specific aeestui curent, se traduce prin trecerea de Ја proza auctoriaJa, formula consa
crata а realismului, Ја proza autorefiexiva, de meditatie asupra serisuJui. CititoruJ este 
avertizat asupra personajeJor, autoruJ judeea figurile retorice, faee eomentarii asupra 
eJaborarii textului, devine erouJ unei proze се marcheaza "revenireagenu/ui autoblo
grafic" (Eugen Simion). Јп aceste aeceptii, faptele сеЈе mai banaJe se ingemaneaza 
cu insoJituJ, inventia narativa cu inseфa masiva de text cJasic, seriitoruJ postmodern 
stiind de muJte ori "Ја u~a Jui CaragiaJe" (lon Lacusta) ~i imprumutiind rara retinere 
arta ~i mai aJes fragmenteJe narative аЈе acestuia. 

in "Tangoul Memoriei" ( 1988), earte in trei раф ~i 159 de capitoJe de Geor
ge Cu~narencu, unuJ din personajeJe romanuJui se nume~te AeviJa BaJdovin, iar aJtuJ 
Oreste MereantiJ Briincoveanu. Literatura reaJista este imЬinata eu science-fietion
uJ, iar numeJe personajeJor amintesc de eroii greci, CJitemnestra, Seneca, Magenta, 
Memoria Baldovin. Clitemnestra iJ admira ре Seneca, reproduciind pagini intregi din 
serierile acestuia, "Diavo/ul planetei a/Ьastre ", "Steaua ", "Me/chior ", "Cimitiru/ 
planetelor a/Ьastre ", "Patrulaterul iublrii". "Tangoul Memoriei" este un metaroman, 
in care exista un personaj-scriptor, care aduce in prim-pJan personajeJe mai muJtor ro
mane. Tragedia omuJui contemporan este de а nu mai gasi drumuJ eatre aetuJ Jipsit de 
ratare: "Eu arat aJtora еаЈеа ееа dreaptii, ре eare ат eunoscut-o tiirziu, ciind eram obosit 
de ratacire". PersonajeJe sf'ar~esc tragic, intr-o confuzie totaJa de eJemente mitice ~i 
eotidiene de ееа mai banaJa semnificatie. Un roman care poate fi inscris in sfera texrua
lismuJui este "Sala de щteptare" (1987), de Bedros Horasangian, un "Тиrп ВаЬе/ а/ 
ficfiunilor programat са atare ~i realizat си о precizie inginereasca" (Eugen Simion): 
in dimensiunile Jui enonne ineap istorii, portrete, destine marunte. RomanuJ ineepe in 
stiluJ romanuJui auetorial ~i se intinde din 1914 рапа in 1950, iar spatiaJ, intre Moseova, 
Odesa, Paris, Bucure~ti, Tumu-Severin. Lucian este personajuJ prineipaJ, de profesie 
documentarist, indragostit de muzicii, aviind ciind treizeei ~i einei de ani, ciind patruzeei 
~i opt. Apar ~i fragmente de jumaJ, in stiJuJ Jui CamiJ Petrescu. Tehniea metaromanuJui 
este exersatii de Radu Petrescu (1927-1982), cunoscut prin opereJe de fiфune "Matei 
Iliescu ", "fп Efts ", "Sinuciderea din Gradina Botanica ", "Се se vede ", "О singura 
vdrsta ". "Matei Iliescu" este un roman platonician, in genuJ lui "Ro~u ~i negru ", de 
Stendhal, in care Matei se indragoste~te de sotia tiinara ~i plictisita а avocatuJui Jean 
А!Ьu. in "Sinuciderea din Gradina Botanica ", scriitoruJ treee de viziunea romanu
Jui popular, intereaJand ~i seene unnuziene: erouJ se regase~te in Bueure~ti, apoi in 
America, in eele din urma !а Paris. "Orbltor", de Mircea Cartiireseu, euprinde istorii 
fantastiee, а ciiror descriere aminte~te de "Metamorfoza" Zui Kafka. in cazul romanuJui 
"Orbltor", personajul prineipaJ este un fluture imens. О femeie ajunsa intr-un eJevator 
dezafectat, ie~ita din sfera timpuJui. 
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Unii critici refuza ideea de postmodernism in liteгatura гomana, spunand 
са de fapt acest curent nu exista, са е vorba de о prelungire а modeгnitatii ~i са in 
relatia cu societatea postmodernismul nu este relevant, nu apare, nu poate sa existe, 
pentru са el nu vine dinspre societate ci este un concept inventat cultural ~i plasat ре 
о alta realitate cultura!a decat ре ееа postmodeгпa. Mircea Cartarescu, expune ре laгg 
conceptele sale despгe postmodernism in Postmodernismul romanesc, care pastreaza 
termenul tot in zona literatuгii, plasandu-1 totodata, in conexiune cu cateva concepte 
esentiale pentru сееа се inseamna postmodernism. Este vorba de fragmentaгism, 
imanenta, \udic, iгonie etc. Pornind de aici, Cartarescu descopera, са о а tгeia directie, 
ideea са in literatura гomana dоаг unele opere pot fi considerate postmoderne, dоаг 
unii autori pot fi considerati postmoderni, dоаг unele sintagme pot sa fie postmoder
ne. In Romania cand se discuta despгe postmodeгnism, termenul este at~at in genere 
literaturii optzeciste: Cartarescu, Iaru, Stratan, Lefter, Bucur, Mu~ina ~.а. - in poezie; 
Nedelciu, Craciun, Gro~an, Horasangian, Lacusta ~.а. - in proza. 

Primii postmoderni romani (Мiгсеа Ivanescu, Leonid Dimov, pгozatoгii 

~colii de la Targovi~te) sunt ni~te moderni intaгziati, cum consideгa Mircea Carta
гescu, ni~te "tardomoderni~ti". Toti sunt ni~te mae~tгi ai compozфei ~i ai stilului, toti 
pun mare pret ре tehnica, expгesia, luciditatea constгuctiei. In ce-i priveste ре optze
ci~ti, toleгanta !ог in гaport cu valoarea estetica de ЫЫiоtеса е mult гedusa. Poezia 
~i ргоzа Јог coboara in strada ~i inceaгca sa surprinda atat zgomotele ~i limbajele ei 
specifice, cat ~i culorile pestrite ~i mi~carile haotice ale celor саге о populeaza. Ei 
cred in autenticitatea mesajului, fiind insa in acela~i timp ~i ni~te autoгi deoseblt de 
cultivati, cu о foгmatie intelectuala solida. Е importanta ~i onestitatea lor in гelatia 
cu cititoгul. Autenticitatea optzeci~tilor е nu doar rezultatul unei noi atitudini fata de 
rea\ ci ~i un efect cu care ei i~i dezva\uie in inteгiorul textului de cгeatie propгiuzisii, 
procedeele creatoare de iluzie. De асееа spontaneitatea lor е aparenta iar interesul lor 
fata de fenomenele vietii ii conduce \а о metafizica, fie aceasta ~i una а limbajului ~i 
reprezentarii. 

Majoritatea optzeci~tiloг au fost ni~te scгiitoгi amfibli, traind cu un picioг 
in rea\ ~i cu altul in ЫЫiоtеса ~i paгasind aliniamentele estetice ale modernismului 
tarziu de viziunea neoavangaгdista pentru incursiuni de lunga durata in ni~te teritorii 
necunoscute, fotogгafiate са atare, ре саге astazi Је asimilam cu postmodernismul. 

Prin unele scrieri а\е lor, Nichita Staпescu (Laus Ptolemaei), Marin Sorescu 
(Descantoteca, La Lilieci), Sorin Тitel (Lunga ciШitorie а prizonierului), Alexandгu 
Ivasiuc (Vestihul, Interval), George Balaita (Lumea in doua zile) dep~esc cu mult 
tiparul interbelic а\ poeziei ~i prozei romane~ti. Ei sunt considerati precursori ai 
postmodeгnismului. Viziunea de tip monolitic, caracterul univoc al stilului, о anume 
ceremonialitate а derularii discursului sunt dominante in opera \ог. Tineгii scгiitoгi ai 
anilor 80 militeaza pentru a\tceva. Ei aduc in textele \or cotidianul urban, autoblogгa
fia poetica, fragmentarismul, experimentalismul, realitatea directa, ironia coroziva, 
jocul de-a literatura, о comblnare а formelor ~i а limbajelor, sinceritatea, о noua tra-
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dфе \iterara (in care, alaturi de Caragiale, i~i gasesc \ocul: un nou Bacovia - Stanfe $i 

versete, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, ~- а.). Refuzul temelor majore, implantarea in 
imediat, proЬ\ematizarea teoretica а procesu\ui creator ~i simplificarea limbajului, in
cercarea de edificare а unei morale individuale rezultate din autenticitatea trairii sunt 
cateva dintre trasaturile distinctive а\е postmodernismului romanesc. Spre deoseblre 
de postmodernismuJ american, fenomenul romanesc е mai pЩin indatorat culturii 
populare urbane. Nu е Ја fel de tranzitiv ~i nici !а fel de spontan. Are о pregnanta 
dimensiune existentiala (Ion Mure~an, Mariana Marin, Ioan Moldovan, AJexandru 
Mu~ina), un puternic duct experimental (Gheorghe Iova, Bogdan Ghiu, Gheorghe 
Епе), е mai exasperat de Jimitele vieЩ mai grav ~i mai rigid. Е, ре de aJta parte, mai 
inovativ in planul constructiei romane~ti (Mircea NedeJciu, Adrian Otoiu, Bedros 
Horasangian) dar ~i mult prea cautat, cu unele tendinte barochizante, in p\anul expre
siei (Mircea Cartarescu, Magda Carneci, Stefan Agopian). 

PostmodernismuJ а indus in con~tiinta scriitorilor о necesara suspiciune fata 
de formele conventionale а\е artei. А suspendat in buna masura criteriuJ genuriJor. 
Postmodernismul incearca sa privim literatura ~i din afara esteticu\ui. Marii scrii
tori postmoderni~ti precum Umberto Есо, ItaJo Calvino, Philip Roth, John Updike 
trateaza Jiteratura са ре un bun de consum, Ьа chiar adopta in scrieriJe \or strategii 
а\е literaturii de consum. Postmodernismul а deschis literatura spre piata сафi, s-a 
reintors Ја cititor ~i Ја strategii retorice mai e\astice, mai variate ~i mai directe, din 
care vechile ceremonii аЈе scriiturii au fost eJiminate. 

Postmodemismul romanesc s-a afirmat in anii 80 ai secoluJui trecut, in con
dфi specifice, са reactie \а neomodernismul conformist а\ literaturii din anii comu
nismuJui ~i incercare de sincronizare \а curentul mondiaJ de idei novatoare. ЕЈ are 
insa marca sa balcanica prin care continua, de fapt, о tradфe. 

Tocmai pentru са а aparut in condфi diferite de modelul american, postmo
dernismuJ romanesc are uneJe caracteristici care iJ individualizeaza: atitudinea anti
sistem manifestata in subversiune ideoJogica ~i estetica, recuperarea rea\ului prin 
blografism, expJorarea banalit[ltii cotidiene са evadare din utopie, ironia baJcanica in 
raport cu tradфa ~i canonul oficiaJ, con~tiinta Jucida а "comediei literaturii" prin care 
sunt relativizate miturile ~i deconspirate ironic c\i~eele noastre culturale, pitorescuJ 
balcanic а! jocurilor de cuvinte etc. 

Romanul postmodernist romanesc este fie remodelat de reportaj ori jurnaJ 
(Nedelciu), fie de jurnal ~i vis (Cartarescu), in timp се romanuJ american postmo
dernist este autoreferential ~i referential, autoblografist ~i utopic. Poezia romaneasca 
modernista ~i postmodernista este saturata de prezenta unui rea\ism fantezist. 

Unu\ dintre cei mai cunoscЩi scriitori romani postmoderni~ti este Ion Bog
dan Lefter (n.1957), poet ~i critic literar. Debuteaza in volumul "Cinci" 1982. Pentru 
volumul "Globul de cristal" (1983) prime~te premiul Uniunii ScriitoriJor. Proza pu
Ыica in volumul "Desant 83" (1983). Se dedica activit[ltii eseistice ~i de cercetare а 
fenomenului literar, in "Experimentul literar posthelic romdnesc" (1998), "Bacovia 
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- ип model а! tranzifiei" (2001 ), "/storia romanului romdnesc" (2001 ). Versurile sa\e 
sunt abstracte, sugerand tendinta poetului de а se ini'Щa deasupra realitatii cotidiene. 
Studiul lui Ion Bogdan Lefter se inscrie in preocuparile de а defini ~i anaJiza postmoder
nismul romanesc, prin prisma creatiilor noii generatii de poeti ~i de prozatori aparute 
Ја mijlocul aniJor 80, care incearca sa iasa din temele ~i tehnicile poeziei modemiste, 
generatie aflata intr-o cautare а unui nou teritoriu literar. Mai intai criticu\ releva modul 
in care postmodernismul se impune in spфul literar romanesc, creat de Ыocajul este
tic impus de regimul comunist in deceniul 50-60. Reprezentanti ai postmodernismu
Jui romanesc, poetii Leonid Dimov ~i Mircea Ivanescu ~i prozatori са Radu Petrescu, 
Mircea Horia Simionescu sau Costache Olareanu sunt mentinЩi insa Ја "marginea" 
literaturii oficiale. Postmodernismul este un fenomen de mari propoфi, respectand 
logica referenЏala а limbajului metacu\tural, acest fenomen de mari propoфi а prece
dat араrфа ~i raspandirea rapida а termenuJui. Ре masura се s-a impus ре piata cultu
rala romaneasca, о anumita realitate а literaturii а fost tot mai intens dezbatutii ~i con
ceptualizata, dupa care а fost descoperit ~i termenul potrivit pentru postmodemism. 
Ion Bogdan Lefter situeaza postmodernismuJ romanesc intr-o perspectiva diacronica, 
interpretat са uJtim vaJ а\ unui Jung proces evolutiv, inceput cu primele decenii аЈе 
secolului а\ XIX-lea, prin deschiderea literaturii romane catre influenteJe curente
Jor Jiterare europene, in special а\е clasicismului ~i romantismului. Potrivit opiniei 
saJe, modernismul romanesc se dezvolta cu p~i ~ovaitori pana Ја inceputul seco
Jului а! XX-lea, fiind perturbat de puternice orientari tradфonaliste, clasicizante ~i 
antimoderniste, identificablle in curentele acestei direфi estetice, samanatorismul, 
poporanismul ~i gandirismul. Cu toate acestea, dupa anuJ Ј 880, Jiteratura romana se 
orienteaza tot mai mult catre autonomizarea limbajului poetic, "depersonalizarea" 
eu\ui narator, adoptarea noilor perspective narative, proustiana ~i joyceana. Evo!Щia 
fireasca а literaturii romane este stopata in anii 50 de catre regimul comunist, mo
dernismul romanesc revenind cu vigoare abia in deceniile 60 ~i 70, prin "dezghetul" 
ideo\ogic temporar produs in regimul comunist. 

Си toate acestea, modernismul literaturii romane i~i epuizeaza posiЬiliЩile 
de creatie ~i necesita de о noua orientare literara, mai deschisa catre о tendinta de 
reca~tigare а valorilor umane, о noua deschidere catre real, catre autenticitatea Jumii 
~i а fiintei, care (se) transcrie ре sine in alte modaliЩi de creatie. Aceasta noua struc
tura consecutiva modemismului este postmodernismul, care se indreapta catre о noua 
autenticitate а viziunii literare, comblnata in mod paradoxal cu tehnici а\е artificiului, 
intertextualitatii, parodiei ~i ironiei. Efectele unei asemenea tehnici literare constau 
in schimbarea aspectului paginii literare, dominata de un "ecJectism stilistic oЫigat", 
~i intr-o noua atitudine а eului creator, stapanit de un sentiment de evadare din coпs
trangerile modernismuJui. 

Ion Bogdan Lefter traseaza ~i simptomele de atitudine ~i stilistice а\е noului 
curent literar, се se manifesta in special sub forma scriiturii de tip jumaJ, concedierea 
metaforei din роzфа dominanta detinuta in modernism, cu\tivarea efectelor de direc-
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tete sintactica ~i lexicala, dar ~i manifestarea distantarii fata de jocul in~elator а! lim
bajului, de unde actiunea de tip critico-teoretic exercitata in interiorul operei, adesea 
convertita (sau mascata) in ironie, supraetajarea textuala, apelul Ја aluzia culturala, 
Ја citat, colaj, parodie ~i alte forme de intertextualitate, о mai accentuata omologie 
stilistica intre genuri. 

Ultimele doua decenii ale secolului ХХ, in literatura sarba este sub dominrea 
postmodernismului. De~i acest termen este foarte larg, Ја fel ~i acest curent literar, 
literatura scriitorilor sarbl din jurul anilor 80 а secolului trecut se diferentiaza foar
te mult de literatura sarba precedenta. Се! mai bun exemplu este proza sarbeasca, 
care de Ја sfar~itul celui de-al doilea razboi mondial pana azi s-a dezvoltat dupa trei 
concepte, dupa trei metode importante. Mai intai, in jurul anilor 50 ai secolului ХХ 
predomina realismul (D. Cosic, А. Isakovic), care se va dezvolta in anii ~aizeci in 
"proza realista". Dupa асееа in jurul anilor 60 ~i 70 apare modernismul (D. Kis, В. 
Pekic, М. Kovac) care va avea influenta mare asupra scriitorilor orientati tradфona
lismului (А. Tisma) cat ~i asupra transformarilor poetico-stilistice а modelului su
prarealist. Proza postmoderna se va dezvolta in а! doilea deceniu а! secolului trecut, 
сееа се se ~i demonstraza prin араrфа Dic/ionarului khazar (sarb. Hazardski recnik) 
а lui Milorad Pavic in 1984 ~i а numeroaselor opere ale scriitorilor mai tineri (D. 
AlЬahari, S. Basara, etc.). Se poate spune са conceptia postmoderna а intrecut relatia 
conflictuala а modelelor precedente (realiste ~i moderniste), pentru са este intoarsa 
sintezei elementelor productive din traditie. In plan poetic un punct foarte important 
este араrфа сафi polemico-teoretica а lui D. Кis, Ora de anatomie in 1978, care 
а incheiat discЩia explicita ~i implicita adresata relatiei realism-modernism ~i care 
pune piatra de temelie а intelegerii literaturii din conceptie postmodernista. 

Proza postmodema sarba s-a dezvoltat Ia.ra sa atinga stereotipurile ~i con
ceptiile cunoscute ~i de асееа critica literara а considerat-o о productiune literara 
clasica ~i nu о oarecare practica literara, сееа се а fost pentru postmoderni~ti doar un 
compliment. Ei au creat proza lor са ре un fenomen in afara oricaruijanr, pentru са 
а alaturat diferite structuri literare ~i non-literare. Aceasta proza este considerata са о 
creatie artistico-lingvistica bazata ре nenumarate posiblliti.ф de а comblna elemente 
noi ~i neobl~nuite. 

Conceptia globala artistico-literara postmoderna а schimbat radical proza 
sarbeasca. De асееа, proza postmoderna s-a exprimat ~i prin о dimensiune critica 
personala diferita. Aceasta dimensiune critica nu da importanta atat de mare situatiei 
sociale ~i politice, са ~i in trecut, ci este intoarsa ~i spre alte domenii, mai ales spre 
о paradigma а Iiteraturii complete, а civilizatiei de la cele mai de jos trepte pana la 
ееа mai de sus. Textul prozei postmodeme sarbe~ti este polimorf, dispersiv, mascat 
cu formule neliterare, enciclopedice, lexicografice, ~tiinЏfico-analitice, documentare, 
jurnaliste etc. Acest dinamism а/ formei nu ar fi fost posiЬil filra con~tiinta dezvoltata 
а scriitorului, care се\ mai Ьine se realizeaza prin metatextualitate (transparenta sau 
ascunsa), prin scrierea despre scriere ~i prin citirea sau interpretarea operei persona-
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le, prin legaturi lingvistico-artisitice ~i lingvistico-teoretice. Ое асееа in creatiile in 
proza ale postmoderni~tilor sarbe~ti putem inta!ni foarte multe fraze autopoetice, pro
Ыematica ideilor poetice ~i metodologice, descoperirea intentiilor autorilor, analiza 
~i feJuJ lecturii textului. Toate aceste forme ale metatextului se realizeaza ре parcurs, 
cu ajutorul scenelor simbolice ~i alegorice, а sintagmelor metaforice, gnomice sau 
profetice, prin о gama larga de idei care se pot descifra printr-o cheie metafizica. 

Aceste caracteristici sunt о despaфre de discursul standard rational ~i logic 
~i gasirea unei limЬi artistice care va exprima logica irafiunii :ji rafiunea alogicii. Ое 
асееа intr-un text in proza se introduce un text verbal estetic nedefinit, la fel un mate
rial numeric sau neverbal. In ultimul timp se intrebuinteaza tot mai muJt posiЬiliЩile 
calculatoruJui de а se produce acest text cat mai u~or. 

Proza scriitorului sarb Mi\orad Pavic, mai ales Dicfionarul khazar, а de
monstrat dominarea postmodernismului in literatura sarba, pentru са mai tarziu chiar 
acest Dicfionar khazar va prezenta Iiteratura sarba in lume. Acest fascinant Dicfionar 
khazar comprima criptic avatarurile neamului Pavicilor, sarЬi ortodoc~i din Croatia 
care, in ajunul anului 1670, au fost converЩi fortat Ја unitarianism, apoi !а catolicism, 
са, pana Ја urma, sa parcurga drumul inapoi catre ortodoxie. A~adar, "intoarcerea" nu 
este doar paraboJa galcevei khazare ре care о insuflete~te Milorad Pavic in romanuJ 
sau cu ecouri cosmice, ci chiar "drumul spre centru" despre care vorbea Mircea Elia
de: ie~irea din istoria profana ~i intrarea in centrul Jumii. 

"Dictionarul khazar", un "roman-lexic in 100.000 de cuvinte", tradus ln peste 
treizeci de tari ~i considerat de critici drept "literatura absoluta", produsa de "un poves
titor oЫigatoriu homeric", capaЬil sa exercite astazi "о atraфe deoseЬita asupra uma
ni~tilor prin~i de magia computerului". О performanta pЩin oЬi~nuita pentru aceasta 
zona а Europei, in care eternul se amesteca ~i se contrabalanseaza cu derizoriul, in care 
tragicul are ne~teptate compensatii comice ~i ironia, proprie unei det~ari bazate ре 
neputinta adaptarii !а performanta occidentala, se cupJeaza cu autoironia, cu tendinta 
specific balcanica de autodesconsiderare, de autominimalizare. Milorad Pavic reu~e~te 
sa dep~easca tot сееа се pare а fi condфa zonei, sa surprinda esentele matricei ei 
mental-afective intr-o serie de constructii literare insolite, de о profunda originalitate, 
care il ~eaza intre cei mai mari creatori ai sfaчituJui de secoJ ХХ. 

Milorad Pavic este descendent а! unei familii de origine croata, care а bantuit 
'in timp 'intre graniteJe Jmperiului Austro-Ungar, се а impus entitatea geo-politica, dar ~i 
cuJturaJa а Europei CentraJe, autorul s-a niiscut Ја BeJgrad ( deci in "spatiuJ balcanic") in 
1929. AbsoJvent а! Facu!Щii de FiJosofie (sectia Literaturi iugosJave) din or~ul natal, 
el debuteaza in 1967 cu voJumu\ de poezii "Palimpseste". Primele povestiri, intitulate 
"Cortina de fier ", apar 'in 1973. SpeciaJist 'in istoria literaturii, Pavic puЫica mai multe 
studii de specialitate, conferentiaza Ја mai muJte universitati europene, aventurandu-se 
mereu ~i ln creatia Iiterara. Poemele ~i povestirile, Ьine primite de critica iugosJava, nu 
anuntau totu~i exceptionalul "Dicfionar khazar" ~i romanele urmatoare - "Peisaj pic
tat fn ceai ", "Partea interioara а vdntu!ui sau romanul lui Hero # Leandru ", "Ultima 
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iublre !а Tarigrad. iпdreptar pentru preziceri. Roman-tarot'', "Вivolul $i Balan{a" -
саге аи facиt din el иn candidat \а Premiиl Nobel din aria de contact а Europei Centrale 
си Ba\canii. Tragedia iиgos\avii, си consecintele ei po\itico-militare, а fost, probaЬil, 
principala cauza pentru care acest extraordinar inovator а\ constrиctiei sarbe~ti nи а 
primit prestigiosиl premiи. "Dicfionarul khazar", primи\ din seria marilor zidiri literare 
а\е \иi Pavic, este иn roman-laЬirint, structиrat ре baza иnei enigme istorice: destinиl 
khazarilor, populatie de neam turcic, саге intre secolele VII ~i Х аи format un pиtemic 
imperiи la gurile Volgai. Convertф la iиdaism, ei аи fost infranti in 969 de printul 
kievean Sviatoslov, disparand complet din istorie ~i devenind, dира иnii cercetiitori, 
striimo~ii evreilor askhenazi din Estul Europei. Destinul khazar devine pentrи Pavic иn 
pretext pentru о constructie insolita, apropiatii (~i, totodatii, deoseЬiЩ de cele а\е realis
mиlui - magic \atino-american, dar prelиand ~i filonиl picaresc а\ romanиlui european. 
"Dictionarul ... " este о operii de fictiune се impune, си resursele imaginarulиi poetic, 
mai pregnant decat multe analize docte, adeviiruri punctuale legate de meandrele exis
tentei in spatiul central-european ~i balcanic. 

Maiestria stiipanirii, dar ~i а miinuirii cu о surprinziitoare facilitate а mijlo
acelor romanиlиi modern, este ~i mai evidentii in "Peisaj pictat in ceai '', иn roman
rebиs, in саге metamorfozele erou\иi principal, Atanasije Svilar, ре rand arhitect ratat 
~i excentric miliardar american, descendent а\ maiorиlui sfub Kosta Svilar sаи al 
so\datи\иi rиs Fiodor Razin, reprezintii, in fapt, metamorfozele zonei ins~i, evolЩia 
ei paradoxalii lntre "fiinta ~i neant", intre civilizatie ~i dezagregarea acesteia. Cititorиl 
este oЬ\igat sii participe \а acest јос, sii i~i asume "Ьifurciirile" lui - ре verticalii ~i ori
zontalii - са ale sa\e proprii, realiziind astfel directa implicare in bata\ia cu Apocalipsa, 
си sfiir~itи\ impreviziЬil, dar cert. Poezia "istoriei", а sраЏи\иi in саге se desfii~oarii 
"povestea'', nи ascunde tragismиl ei, lupta pentrи supravietиire intr-o \ите nepiisiito
are ~i totи~i con~tienta de limitele sale, barocii in manifestari, aparent lejerii. 

Romanиl se cite~te de ciitre degustiitorii de literaturii си о imensii ~i nelini~
titii satisfactie. Pentru са, in "rezolvarea" finala а "rebusиlui", cititorul - aparent "in 
deplinii siguranta ~i in afara jocului" - constatii cii i~i regiise~te reflexia in og\indii. 
Destinиl \иi poate fi oricand ca\chierea destinulиi personajelor, ре care il descifreaza 
tiniind "condeiul ln manii са о mamii \ingura sau un uciga~ cЩitul". Cartea lиi Pavic 
este un roman deschis, postmodern, interactiv. 

Structura nemimeticii а Dicfionarului khazar ~i ce\orlaltor opere in proza ale 
lui Pavic reprezintii baza lor. Acest aиtor ne aduce \а sиprafatii dorinta lui са sii nи 
creeze din adeviir (realitate) о literaturii, ci invers, din linteraturii иn alt adevar, о nouii 
rea\itate. Proza lиi Pavic ~i, in general proza postmodemii sarbeascii nu se poate miisura 
prin aиtenticitate, pentru cii еа poate sii posede ~i statusиl aиtenticitiitii, fotografiei, а 
rea\iЩii interioare ~i exterioare. Ое асееа fantasticul in opera lиi Pavic este ~i nu este 
fantasticii, miicar cii s-a scris foarte mиlt despre еа: este paradoxal cii acest expert ln 
fantastic prin creatia sa in prozii in иltimele doиii decenii а veacиlиi trecиt nu mai re
prezintii in cadrul scriiturii postmoderne асеа componentii ~teptatii ci functioneaza са 
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о strategie nemimetica. Poate са din aceasta cauzii toate operele lui Pavic din anii 70 ai 
veacului trecut, se pare са au fost de parca "inghфte" de proza ulterioara. 

CeilaЩ scriitori, dintr-o generatie mai tanara, dar prin stagiu literar foarte 
apropiati de Pavic, postmoderni~tii sarbl ~i-au creat opera lor poetica originala, а~а 
сит este ~i David A!Ьahari. ЕЈ а devenit cunoscut prin preferinta sa de а scrie pove~ti 
mai scurte care se caracterizeazii prin о metatextualitate potentata fiind tematica lui 
de baza. Discursul mistic а! lui Svetislav Basara face demistificarea multor arhetipuri 
ai civilizatiei umane. 

BIВLIOGRAFJE 

Balota, Nicolae (1976). Arte poetice ale secolului ХХ Bucure~ti: Editura Minerva. 
Cartarescu, Mircea (1999). Postmodernimul romdnesc. Bucure~ti: Humanitas 
Manolescu, Nicolae (2004). Arca lui Noe. Bucure~ti: Editura Gramar. 
Micu, Dumitru (2000). Literatura romdna in secolul а! XX-lea. Bucure~ti: Editura 

Fundatiei Culturale Romane. 
Pavic, Milorad (1997). Hazarski recnik. Beograg: Dereta-Prosveta. 
Petra~, Irina (1996). Teoria literaturii. (Dicfionar-antologie). Bucure~ti: Editura Di

dactica ~i Pedagogica. 
Simion, Eugen (1976). Scriitorii romdni de azi. I-III. Bucure~ti: Cartea Romaneasca. 

Virginia Popovic 

POSTMODERNISM IN ROMANIAN LIТERATURE AND KHAZAR 
DICТIONARY OF MILORAD PAVIC - ONE AMONG FIRST WORКS 

OF SERВIAN POSTMODERN 

Postmodernism is an used-up term, chiefly of the american urbanists, post
modernism naming, in literature, an attitude and а discrepant one tendency ofmoder
nisms. If the modernism, with his variant extreme avangardists, means а break with 
the past, an will of renewal presupposing а violent phase demolished, the postmoder
nist is the which artist knows as the absolute novelty is excluded and which decides 
the saddle to lives peacefully with tradition. In Romanian literature the postmoder
nists writers belong to the generations named "optzeciste", but there are а sufficient 
arguments demonstrated that exist elements of postmodernism in generation of Ni
chita Stanescu. Most important writers in Romanian literature of postmodernism are 
Mircea Nedelciu, Mircea Cartarescu, Ioan Grosan, Alexandru Mu~ina, Daniel Vighi, 

George Cu~narencu, Bedros Horasangian. 
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ПОТОП ОД ЈЕЗИКА ИЛИ КРПАРЕЊЕ 

Поводом првог превода целокупног Раблеа 

Татјана Ђурин 

САЖЕТАК 

Винаверов превод целокупног Раблеовог дела објављен 1950. године изазвао је 
полемику између преводиоца и загребачког романисте Војмира Виње. Виња критикује 

Винаверове преводилачке поступке, додавања и испуштања делова оригиналног текста 

сматрајући слободне преводиочеве интерпретације накараднима и недопустивима. Ви

навер, с друге стране, брани свој приступ Раблеовом делу истичући мелодију и сочан и 

понекад сиров Раблеов језик кроз које се једино и може разумети његова мисао. 

Кључне речи: Rabelais, Vinaver, Vinja, traduction, langue, style, melodie, remar
ques, philologique, poetique 

Франсоа Рабле вековима већ изазива смех читалаца и својим жустрим 

језиком, јединственим стилом, ерудицијом и маштом гради универзум настањен 

невероватним личностима које у необичним ситуацијама и разговорима износе 

различите идеје, теорије и ставове, заступајући, или чешће, критикујући и у сме

ху гушећи друштвене појаве, људске особине и нарави. Средином прошлог века 

тај Раблеов смех одјекнуо је громогласно и на српском језику. 

Године 1950. београдска Просвета објавила је Винаверов превод Рабле
овог романа, а у октобарском броју часописа Књижевност из 1950., Станислав 
Винавер је и сам скренуо пажњу на свој превод, у чланку Реч преводиоца (уз 

покушај српскога превода Раблеа); 

У свом чланку Винавер је изложио своје виђење Раблеа, његовог језика 

и стила, и могућности њиховог преношења у страни језик. Сматрао је да адап

тације на модерни француски језик сужавају и осиромашују ширину Раблеовог 
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језика, његову раздрагану мелодију и звучност, јер су исте речи добиле дру

ги мелодијски карактер, и ритам модерне француске реченице се разликује од 

ритма реченице Раблеове епохе. Највећи проблем, али и велики изазов за пре

водиоца је «у стихији свога језика, другим средствима и могућностима, бити 

још вернији превођеноме писцу но што је то садашњи његов језик, у коме су 

се односи и мелодије променили» (Винавер Ј 950: 386). Раблеово дело је дело 
обиља речи и музике, дело у коме влада «потоп од језика» (Винавер 1950: 3 87), 
и Винавер га пореди са нашим фолклором и живим говором који такође одају 

утисак неисцрпног врела. 

Сматрајући да је метафора у сржи језика, и сматрајући Раблеа врхун

ским познаваоцем језика, Винавер је покушао да очува метафоре, јер су управо 

оне носиоци језичке стихије која Раблеа чини Раблеом. «Ренесансни горостас 

Рабле разјарио је смех до безмерја, а вазда у служби здравога разума и чисте 

човечности. 

Чедна горска врела ту су недовољна: ваљало је и нама отворити саме 

бездани језика. Наш неукроћени језик дорастао је делима која кључају живот

ном снагом. Преводити Раблеа била ми је сласт, јер сам доживљавао не само 

Раблеа, него и наш језик. Трудио сам се цео тај наш језик, исконских лепота, да 

ставим у службу онога чији убојити смех грми над вековима људскога умља и 

безумља.» (Винавер 1950: 388-389) 
Убрзо након Просветиног објављивања Винаверовог превода, јавиле су 

се и прве реакције на овај преводилачки и издавачки под';хват. У фебруарском 

броју загребачког часописа за књижевност и уметност Repuhlika из 1951" тада 
млади романиста Вој мир Виња, објавио је чланак О jeziku i stilu Rabelaisovu i о 
novom prijevodu Gargantue i Pantagruela. 

У првом делу свог чланка Виња износи неке констатације о природи Ра

блеовог језика и стила да би тиме подвукао тешкоће на које преводилац наилази 

приликом њиховог преношења у други језик. 

Епоха у којој је настало Раблеово дело је епоха доминације латинског 

језика као језика цркве, науке и уметности, и мали је број оних који попут Ра

блеа покушавају да обнове народни француски језик. У тој обнови Рабле ствара 

аластити језик, заснован на елементима које су му пружили «zivi pucki jezik 
proslih stoljeca, i suvremeni jezik rastнceg humanizma, i latinski jezik njegove kultu
re» (Виља 1951: 184). Бујност и разноликост Раблеовог језика је израз кретања, 
слика живота као непрестаног покрета. Даље, Виња указује на чињеницу да је

зик Раблеовог дела није стандардни језик онога доба, нити одређене друштвене 

класе, већ је «istovremeno i arhaican i nov, jezik feudalaca i burzoazije, а istodobno 
i jeziк bespravnih seljaka, usko tehnicki i opci, bogati jezik knjiske kulture humani
zma i istodobno puckijezik francнskog naroda и svoj njegovoj bujnosti i sirini».(Bи
њa i951: 185) 
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Дело врви изразима који су већ у XVI веку били архаични, али исто та
ко, огроман је број речи које је Рабле први увео у књижевни језик. Присуство 

француских дијалеката и народних говора у делу чине другу важну компоненту 

Раблеовог језика. Виња такође говори о великом броју позајмљеница и елеме

ната техничких језика, пре свега, језика медицине, поморства и теологије, које 

Рабле користи наменски, да би осликао и разоткрио њихове говорнике. И упра

во та дијахронијска и општефранцуска, космополитска црта представља специ
фичност Раблеовог језика. Виња замера Винаверу деформисање ових каракте

ристичних црта Раблеове уметности због превођења стручних израза речима из 

народног језика, јер «prevoditi takve situacije turcizmima ili nekakvim nakaradnim 
i nemogucim krparenjima, znaci Jisiti piscev stil jos jedne vazne njegove komponen
te».(Bињa 1951: 185) 

Коментаре везане за Раблеов стил, Виња илуструје присуством у рома

ну великог броја личности које све говоре различитим језиком. Исто тако, за пре

водиоца је велики изазов преношење Раблеове сатире, некада сасвим отворене, 

а некада веома увијене и вешто маскиране. 

Чињеницу да Просветина издање Гаргантуе и Пантагруела не садржи 

коментаре, Виња карактерише као недопустиву, јер сматра да је данас немогуће 

читати Раблеа «ni и odlicnom prijevodш> (Виња 1951: 186), те да читалац може 
доћи до погрешног закључка «da Rabelais drobl, da gomila rijeci na rijeci i da mu 
је to jedina svrha» (Виња 1951: 186). 

Што се тиче ритма Раблеове прозе, Вињаје приближава стиху и наводи 

примере риме у Раблеовој реченици и његовим набрајањима. 

Други део свог осврта на Винаверов превод Виња наставља у необично 

оштром тону: «Glavna karakteristika toga prijevoda sastoji se и konstataciji da ni 
izdavac, ni prevodilac, ni redaktor (ра cak ni korektori) nisu ovako velikom i vaZnom 
djelu prisli s onolikom ozblljnoscu, koliku ono traZi. Dosada nismo imali Rabelaiso
va prijevoda (а cinjenicu, da ga nismo imali i da ga mnogi narodi jos nemaju, valja 
ug\avnom traZiti и zamasitosti i tezini samog zadatka), а ovim, koji smo nedavno do
Ьili, ne mozemo reci da smo tu prazninu ispunili kako treba.» (Виња 1951: 187) 

Једна једина похвала, «daje Stanislav Vinaver dobar dio teskoca, koje Ra
belaisov tekst pruza, rijesio na vrlo vjest, ziv i inteligentan nacin» (Виња 1951: 187), 
утапа се и губи у мору примедби, од којих неке, свакако, јесу на месту, али њи

хова оштрина и искључивост обезвређују макар огроман напор који је уложен у 

превођење сложеног Раблеовог дела. 

Виња се пита да ли српски књижевни језик може да трпи елементе говора 

које Винавер користи у свом преводу. Он наводи неке примере: «нажврљати свој 

зачкољасти закон, ждрањац, пасти у фрас, набокати се, а та шкембурија није бог зна 

како сварљива манџа, итд.» (Виња 1951: 188). То није српски књижевни језик, на
равно, али критичар као да заборавља да је на претходним страницама у раду и сам 

подвлачио даје и Рабле користио мноштво израза из народног француског језика. 
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Даље, Виња наводи и примерима поткрепљује начине на које је Вина

вер «iskrivio svoga autora» (Виња 1951: 188). 
Пре свега, Виња замера Винаверу што појачава изворни израз; и даје 

као један од примера, за Раблеово: Puis entrerent en propos de resjuener, свој пре
вод: а zatim pocese Ыagovati, супротстављајући га Винаверовом: Онда се дадо
ше на ждрање, на јестије и на питије. (Виња 1951: 188) 

Виња замера Винаверу што додаје и ствара нове слике; тако, у једном 

од примера, за Раблеово: А \eur requeste ne feurent au\cunement enclinez les fouaci
ers, где Виња предлаже: Ali pogacari nisu nikako Ьili skloni da im molbl udovolje, 
Винавер је пак дао: Траже им погачу из пепела, али наши погачари пепељари 

ни опепелити. (Виња 1951 : 188) 
Следећа Вињина замерка тиче се испуштања и прескакања оригинал

ног француског текста али и грчких цитата, стихова и речи. 

Елементи техничких језика, нарочито из поморства и медицине, прене

сени су нестручно, «kao daje pisac Ьiо neki nadriljekar ili и najmanju ruku brijac и 
kakvu bretonskom selu». (Виња 1951: 189) 

Винаверу је замерено даје Раблеове стихове замењивао својим стихови

ма и да је у њих уграђивао, у оригиналу непостојеће, вулгарне и порнографске 

елементе. 

На крају свог приказа, Виња даје дугачку листу од 44 погрешно преве
дена места која објашњава углавном преводиочевим непознавањем средњефран

цуског језика и његовим ослањањем на адаптацију на модерни француски језик 

Жана Гароса. 1 

Један од примера би био: «Couraige de brebls је vrlo cest uzvik poticanja 
i ne znaci nista drugo nego hrabro. Vinaver mora nesto dodati: samo hrabro, ovcice 
moja koju strizu.>> (Виња 1951: 190) 

У другом примеру следи низ примедби: «Goutte ne znaci kaplja vec kosto
bolja (117), а fourreau d'or ne znaci balcak vec zlatne korice (151). Isto tako arriere 
chambre ne znaci zadnja odaja vec soblcu (134 ), courratieres nisu podvodaCice ne
go preprodavaCice (11, 53). Dosta velika razlika! Ni adventurier ne znaci najamnika 
(122), vec vojnika pjesaka, kojije sluzio dobrovoljno i bez р\асе. Dakle, tocno obrnu
to.» (Виња 1951: 194)2 

У следећем примеру иста примедба о преводиочевом непознавању Ра

блеовог текста: «Abus је filozofski tennin i znacio је zaЫudu и vjerovanju, miSlje
nju: Ne me paragonnez icy \а sa\amandre: c'est abus (ne navodite mi ovdje daZdevnja
ka, jer је to misljenje krivo). Prevodilac, valjda ne poznavajuCi to znacenje, nekako 
opi"oje: Nemojte da mi navodite daZdevnjaka, jer tu Ьiste se ugruvali.>> (Виња 1951: 
192) 

1 Мисли се на дело CEuvres de Rabelais en fraщ:ais moderne adapte par Jean Garros, Н. Beziat, Paris, 1936 
2 У цитираним деловима текста бројеви у загради односе се на издање Гаргантуе и Пантагруела из 

1950., које је Виња користио у својој критици 
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Једна од можда најинтересантнијих је Вињина примедба о превођењу 

личних имена. Виња се пита смеју ли се лична имена преводити и дозвољава 

њихово превођење само уколико су измишљена и уколико се може постићи ефе

кат којије писац постигао у свом језику. Он сматра да се грчка имена Раблеових 

ликова не би смела преводити, јер су она грчка и за француског читаоца, па би 

таква требало да остану и за нашег читаоца. 

Виња критикује још један од Винаверових поступака при превођењу 

имена: транскрибовано изворно име, и уз њега, у јукстапозицији, српски пре

вод; потом се преводилац углавном опредељује за транскрибовани облик име

на, користећи га неко време; а онда, као да жели да подсети читаоца на значење 

тог имена, опет уводи превод. Тако Вињи смета што се морепловац Xenomanes 
појављује најпре као Ксеноман-Странствољуб, а после само као Странствољуб 

или само као Ксеноман. 

Винаверу је замерено што је преводио и нека имена историјских лично

сти: Philippe Dece, професор права у Пизи и Павији постао је Филип Десетко, 
опат Antoine de Tranchelion има име Лавосек, фрањевац Jean Bourgeois, врло по
пуларан проповедник, добио је име Јоца Накарада, Раблеов савременик, сликар 

Charles Charmois постао је мештар Чинко-Учинко, а име професора права из 
Дола, Raclet преведено је као Дрп-Дрпало. 

Виња наводи и имена којаје, по његовом мишљењу, Винавер погрешно 

превео: Прокна и Филомела су Прокле и Фwюмела, Huon de Bordeaux је Ион 
или Хуан, Ауло Гелије је Аулус Гелијус или Аула Галије, света Маргарита је све

та Бисенија, а Crassus је Краус. 
Коначно, критичар замера и превођење топонима: «Od Rabelaisa tocno 

definirani lokalitet Brizepaille d'aupres Sainct Genou, postaje и nasem novom prije
vodu Lom-Slamka kraj Svetog Kolenca (22), а dandanas postojece mjesto Londres 
и provinciji Lot-et-Garonne је па 50. str. London и Kahorsu. Talijanska grofovija 
Bologna postaje grofovija Bulonjska (275), а stara francuska pokrajina Saintonge 
postaje Sent-Oze (11, 40) itd.» (Виња 1951: 189) 

Станислав Винавер је написао одговор на ову критику и тај одговор је 

објављен тек 1997. године у првом броју Алманаха Винавер под насловом Ne 
sиtor ultra crepidaт - Поводом критике на мој превод Раблеа. 

У свом одговору Вињи, Винавер износи разлоге који су га подстакли да 

се прихвати превођења Раблеовог дела. Помиње најпре монументално критич

ко издање Абела Лефрана у којем су до најситнијих детаља објашњаване речи, 

изрази, метафоре и сва средства којима се Рабле служио при стварању свог ро

мана. Обиље коментара у овом као и у другим издањима олакшавало је посао 

преводиоцу, али оно што је представљало највећи проблем, и истовремено и нај

већи изазов, било је проникнути у суштину Раблеову коју Винавер види у «музи

ци говора, у светлим његовим говорним ватрометима>}. (Винавер 1997: 3 1) 
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Вињаје свој приказ насловио О jeziku i stilu Rabelaisovu i поvот prijevo
du Gargantue i Pantagruela. Винавер на то реагује: «Није мој превод неки нов 
превод на српски. Мој превод је први превод на српски.» (Винавер 1997: 31)3 

Раблеово језичко шаренило Винавер је покушао да представи у одго

варајућим језичким средствима, водећи притом рачуна о смислу, а тек онда о 

подударању речи. Кованице, народски изрази, турцизми, шатровачки језик, из

рази из црквенословенског језика, слог народних песама, обредни изрази нашег 

фолклора и скаредни изрази на којима је Виња толико замерао, преносе Раблеов 

дух у нашу културу, а Винавер наглашава да је најсировије слике помало и убла

жавао. «Чак сам и омиљену Раблеову реч накурњак променио у накитњак. » 
(Винавер 1997: 32) 

Вињину замерку о додавању речи и слика, нарочито приликом набраја

ња, Винавер покушава да објасни мелодијом српске реченице која захтева на 

свом крају две речи спојене везником и, јер у противном она пада, а осим тога, 

у нашем фолклору се често употребљавају две или више речи уместо једне, да 

би се изрекло нешто убедљиво и важно. 

Преводилац у наставку наводи низ појединачних критичаревих примед

би и брани поједина своја решења. 

Један део грешака настао је при штампању: уместо Прокне и Филоме

ла стоји Прокле и Филомела, уместо Красус штампано је Краус, штампано је 

Сент-оже, а требало би Сентонж итд. Винавер ове грешке не сматра толико 

важним за схватање дела колико је то Виња покушао да представи. 

На примедбу даје требало да консултује немачки превод4, Винавер од

говара анализом тога превода који поједина имена места преводи на баварски 

дијалекат, а текст скраћује за шестину изостављајући све оно што би захтевало 

коментар. 

Један од највећих проблема Винаверу су задали технички језици и игре 

речи. Сва његова истраживања везана за поморску, медицинску и ратну српску 

лексику из XVI века завршавала су се углавном исквареним позајмљеницама и 
калковима, те је он, као што каже, решење потражио у народним речима: «При

бегао сам народским терминима и гледао сам да будем што разумљивији.» (Ви

навер 1997: 34) 
На крају, на основу свих Вињиних замерки, Винавер закључује да кри

тичар, усредсређен на филолошке зачкољице, није увидео да оне нису примар

не, да у Раблеовом делу «одзвања сав океан францускога језика и његови пран а

го ни. Све учествује у симфонији. Све је солидарно и повезано.» (Винавер 1997: 
35), и да самим тим и превод мора бити такав. 

3 Могуће је да је овај Винаверов коментар резултат неспоразума, јер, истини за вољу, Виња не помиње 
неки ранији превод на српскохрватски, већ јасно каже: «Dosada nismo imali Rabelaisova prijevoda» 
(187) 

4 Мисли се на дело Е. Hegaur, Dr Owlglass, Mtinchen, 1907 
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Осим овог директног одговора Вињи, Винавер је и у чланку Раблеова 

жетва, у часопису Књиж·евност из 1954. године, писао о Раблеу, онаквом ка
квог га он види, о његовом делу и свом преводу. Многобројни коментатори Ра

блеовог дела проучавали су, жести се Винавер, детаље, осветлили га а разних 

страна и да.пи своја тумачења која одишу ерудицијом од које се читалац, а пого

тово преводилац морају уплашити. 

Стручњаци за Раблеово дело тражили су, наставља Винавер, прецизне 

узоре на основу којих су настали ликови у роману, улази.пи у појединости, забо

рављајући притом на значај целине. Говорећи о прихватању и разумевању Ра

блеа, Винавер помиње два руска превода замерајући им на њиховој штурости, 

дословном превођењу и недостатку сировог и сочног Раблеовог језика. «Раблеа 

усваја ко усвоји што више од његова текста, а не само његове смернице.» (Ви

навер 1954: 325) 
У свом преводу, Винавер је користио наш фолклор и легенде, турцизме 

и елементе црквенословенског језика, мелодију нашег стиха и епски говор, све 

то да би постигао оно језичко шаренило које поседује оригинални текст. 

Разноликост Раблеовог језика носи у себи «нешто пранародско» (Вина

вер 1954: 327), јер он тежи све да изрази језиком, игра се њиме, свестан своје 
моћи да ствара и свестан немоћи језика да искаже целог човека. Ту немогућност 

језика да потпуно и разумљиво искаже све, Винавер везује за употребу скаред

ности и секс који је у основи човека и који је почетак језика. Секс означава 

нешто коначно и недвосмислено, јер «његови гестови значе што збиља значе». 

(Винавер 1954: 327) Раблеова обузетост језиком довела гаје до сексуалног вида 
изражавања, а скаредност му је средство да буде схватљив и јасан. За њега је 

сексуалност потреба, неминовна, при стварању што прикладнијег израза. «Ко 

се либио сексуалног кључа при тумачењу Раблеа (као неки моји критичари) тај 

није схватио Раблеа, и није схватио нешто још дубље: саму суштину метафор

ског изражавања, тј. саму суштину језика. А прве су метафоре сексуалне. Језик 

је метафора. Секс је идеална метафора, свакоме јасна.» (Винавер 1954: 328) 
Област секса била је потребна за стварање језика, јер даје недвосмислене и из

разите појмове, представе и знаке. «Овакав сексуално-језичав прилазак Раблеу 

омогућио је мени добар превод Раблеа.» (Винавер 1954: 329) 
Овај роман је велика гозба «на којој се, уз јело и пиће, све прождире 

и све гута: све што је човеков ум, у Ренесанси, схватио као вредно усвајања». 

(Винавер 1954: 332) Коначни смисао Раблеовог дела Винавер види у његовој 
доследности идејама и стилу, пародији којој нема краја ни изузетка. 

За Винаверовим текстом објављеним у Књи:жевности 1950. године, у 
којем је скренуо пажњу јавности на свој превод Раблеа, уследио је Вињин кри

тички текст, на којије Винавер одговорио у два маха. Раблеова жетва је посред

ни одговор на Вињину критику. Овај текст представља Винаверово тумачење 

Раблеовог романа и сексуално-језичког прилаза делу који му је омогућио да 
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Раблеа разуме и преведе. У касније објављеном тексту Ne sиtor иltra crepidaт, 
Винавер директно одговара на појединачне Вињине замерке. 

Иза ова два супротстављена приступа књижевном превођењу - Вињи

ног филолошког, са лексиком у првом плану, и Винаверовог субјективног и по

етског - иза ове преводилачке полемике остаје тако значајан допринос преводи

лачко-теоријској мисли и стваралачкој пракси попут студије Раблеова жетва, и 

остаје чињеница да нико ни пре, ни дуго после Винавера није више прихватао 

изазов да преведе Раблеов роман. 5 
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EXUBERANCE VERBALE OU PATCHWORК 

RESUМE 

Peu apres la puЫication du roman de Franyois Rabelais traduit en serbe par 
Stanislav Vinaver, il s'est developpe une polemique stylistique entre le traducteur et 
Vojrnir Vinja, expert en linguistique romane de Zagreb. Dans son article, Vinja met en 
relief les qualites de Ја langue et du style de Rabelais, faisant ressortir les difficuJtes 
d'une telle entreprise traductrice et creant une Jongue Jiste de rernarques. 

D'abord il reproche assez rudement а Vinaver Ја presence des eJernents 
ajoutes par Је traducteur mais aussi de nombreuses omissions des parties du texte 
origineJ. Ensuite Vinja reproche au traducteur serbe une surabondance d'eJements 
vuJgaires et pornographiques. Aussi les correspondants serbes des eJements des lan-

5 Раблеов роман објављен је на хрватском језику у преводу Мате Мараса 2004. године у издању Матице 
Хрватске 
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gues techniques appartiennent-ils au registre du Jangage quotidien et au foJkJore, ou 
Ьien iJs representent des innovations linguistiques du traducteur. Et en:fin, un des re
proches Jes pJus interessants est ceJui qui concerne Ја transposition des noms propres, 
et surtout Је procede caracteristique de Vinaver, Jajuxtaposition de Ја transcription du 
nom origineJ (\а version francisee de J'etymoJogie grecque) et de Ја traduction serbe 
du nom. 

StanisJav Vinaver а repondu а cette critique de Vinja et sa reponse а ete 
d'abord puЫiee en 1954 dans J'articJe RaЫeova ietva, et ensuite en 1997 dans J'artic
Je Ne sutor ultra crepidam-Povodom kritike па тој prevod RаЫеа. Vinaver presente 
Jes motifs pour JesqueJs iJ а accepte de traduire Је roman de RabeJais, ainsi que toutes 
Jes dif:ficuJtes qu'iJ а du vaincre en Је traduisant, et iJ justi:fie ses soJutions de traduc
teur. Dans ces articJes Vinaver presente aussi sa vision de J'reuvre de RabeJais. Le 
traducteur serbe met en relief Је sens, Ја meJodie de Ја langue et Ја signi:fication de 
l'univers rabeJaisien. De cette maniere iJ oppose deux approches differentes dans Ја 
traduction Jitteraire : J'approche philologique de Vinja et sa propre approche poeti
que. 
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ИСТОЧЊАЧКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЈА И СЛОБОДЕ 

ЗАПАДНОГ СВЕТА У ДЕЛУ ЈИНГ ЧЕН, СЛИКА 

ТРАНСКУЛТУРАЛНОСТИ КВЕБЕШКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

др Љwьана Матић 

РЕЗИМЕ 

Већ више година, емигрантске кушуре веома су измениле књижевни систем Ка

наде, а посебно систем квебешке књижевности. По хиљадугодишњем кутурном благу 

донетом у њиховом мисаоном пртљагу из земаља из којих потичу, дела имигрантских пи

саца- често пристиглих из далека - представљају значајан изазов за аксиологију канадске 

или квебешке књижевности. Она преносе културна обележја која немају никакве везе са 

некада тешким настанком франкофоног простора на северу Америке, што нуди како вију

гав, тако и тајанствен пут за нова сазнања на нивоу дискурса Историје књижевности. По

лазећи од односа три генерације жена у једној кинеској породици из романа Незахвалност 

Јинг Чен, монтреалске ,,даме из Шангаја", посматрамо деловање тог посебно осетљивог, 

а истовремено и обогаћујућег културног приближавања, што иде преко хиљадугодишње 

источњачке традиције да би обогатило савремену књижевност франкофоног Новог света, 

односно садашње квебешке књижевности. 

Кључне речи: квебешка књижевност, Јинг Чен, незахвалност, емигрантска 

књижевност, породични односи, традиција, слобода избора. 

Већ више година, емигрантске културе веома су измениле књижевни си

стем Канаде, а посебно систем квебешке књижевности. По хиљадугодишњем кул

турном благу донетом у њиховом мисаоном пртљагу из земаља из којих потичу, 

дела имигрантских писаца - често пристиглих из далека - представљају значајан 

изазов за аксиолоrnју канадске или квебешке књижевности. Она преносе култур
на обележја која немају никакве везе са некада тешким настанком франкофоног 
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простора на Северу Америке, што нуди како вијугав, тако и тајанствен пут за 

нова сазнања на нивоу дискурса Историје књижевности. Полазећи од односа три 

генерације жена у једној кинеској породици из романа Незахвалност Јинг Чен, 

монтреалске "даме из Шангаја", посматрамо деловање тог посебно осетљивог, а 

истовремено и обогаћујућег куmурног приближавања, што иде преко хиљадуго

дишње источњачке традиције да би обогатило савремену књижевност франкофо

ног Новог света, односно садашње квебешке књижевности. 

Од првих редова романа, опажа се да романсијерка добро познаје фран

цуску књижевност. Призор у коме је јунакиња њеног романа Незахвалност пре

шла у свет авети и у коме посматра шта се догађа око њеног леша, те љуштуре 

која је некада садржавала њену душу, упућује на Шатобријанове (Chateaubri
and) Записе с ону страну гроба. Али, иронични начин изражавања веома под
сећа на хиљадугодишњу философију народа из којег је поникла Јинг Чен (Ying 
Chen). Она нас обавештава да се самоубиство осуђује као злочиначки чин, у 
чему се будистичка вера придружује хришћанској вери. Реченица: "Кад мама 

није тамо, не крију своју одбојност." (Chen, 1955:9) 1 не открива само став људи 

према чину узимања судбине у своје руке. Она нам већ наговештава да ће однос 

између ћерке и мајке бити у средишту романсијеркиног занимања. Јунакиња 

наглашава да су се више поштовали већ-мртви него још-живи ,јер, пошто су 

постали мање осећајни и, нарочито, мање осетљиви, они први могу да стекну, 

преко ноћи, више оштроумности, више даровитости, више врлине, дакле, више 

вредности". (Chen, 1955 :9) То су управо оне карактерне црте које би мајка воле
ла да види како се развијају у духу њене кћери, али ова је бунтовна и одбија да 

се приклони захтевима. Још од детињства, Јан-Зи, јунакиња са именом птице, 

осећала се кривом, јер је већ самим својим рођењем, нанела бол својој мајци: 

рођена царским резом, читавог живота морала је да гледа ожиљак на мајчином 

стомаку као неми прекор: 

Мама је опет заборавила мој рођендан, она којаје имала изузетно 

добро памћење. Бол који сам јој проузроковала долазећи на свет није јој 

помогао да се сети тог датума. Имала је на стомаку загаситу црту у облику 

змије. Понекад, у јавном купатилу, ћутке смо се вребале. Ја нисам поста
вљала питања, а она се правила да не примећује моју нелагодност. Дакле, 

одатле сам изашла! из тог млитавог стомака, прљавог и набреклог од са
ла. Више бих волела да сам се родила из камена или из какве безимене 

биљке. Али, загасита линија на том туђем стомаку викала ми је у лице: Не 

можеш да побегнеш од мене, ја сам те створила, и твоје тело и тој дух, од 

своје крви и меса-моја си, потпуно моја! (Chen, 1955:20) 
Осећајући се невољеном, годинама се трудила да буде успешна у шко

ли, вредна у кући, вешта у шивењу и љубазна према младићима који би били 

спремни да се ожене њоме. Том дугом листом задатака младе девојке према мај-

1 У раду дајемо број странице из француског оригинала. Роман Јинг Чен Незахвштност у нашем прево
ду на српски језик објавила је 2003. издавачка кућа Clio из Београда, у едицији Gral. 
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ци посебно и према целој својој породици уопште, Јинг Чен се сећа устројства 

и обичаја у свакој кинеској породици. Та обавеза потчињавања није унесена у 
културу њене нове домовине. 

Узалуд сам се трудила да јој се допаднем. Покушавала сам да 

се лепо понашам. Спремала сам кућу. Јела сам умерено. Осам сати не

дељно посвећивала сам шивењу. Мало сам узлазила. Затварала сам очи 

пред мушкарцима, а уши пред њиховим потребама. Тихо сам се прикљу

чивала брбљањима мојих тетака и сусетки. И, са широким осмехом, све 

сам одобравала. Готово да нисам имала мана. Савршена кћи. Кћи до

стојна своје мајке. Али, није се могло свидети мојој мајци пошто сте јој 

нанели бол долазећи на свет. Није се могла поправити та сувише велика 

повреда тела, којаје касније постала рана у души. Мама је награђивала 

све моје напоре називајући ме малом лицемерком. Веровала је, и то с 

разлогом, да ме, у суштини, женски послови љуте, да сам сладокусац, 

да ме мушкарци узбуђују и да сам критичког духа. Разочарана због свих 

тих подлости, сматрала је да сам достојна сажаљења. (Chen, 1955:21) 
Мајчин лик је средиште занимања укућана, али она истовремено нагла-

шава слабост очинске улоге, толико различите од његове традиционалне слике 

на Западу, где Очево око надгледа све радње женских чланова његове породице. 

Како каже Мадлен Уелет-Мишалска (Madeleine Ouellette-Michalska), разочаран 
због чињенице да му природа не дозвољава да "прави младунце" и завидећи 

женама на њиховом стомаку и на порођајима, Отац одлучује да прави говоре. 

Подела улога и лексичка подела врше се у исто време, а избор речника одређује 

практични распоред кретњи и понашања. Отада, жена ће моћи да избегне патри

јархални ауторитет само ако се сврста међу побуњенице. Зато у свом значајном 

огледу названом Трачак из говора Ока (М. Ouellette-Michalska, 1981 :327) она 
себи ставља у задатак да расветли митску улогу жене, где породични односи и 

односи који се тичу љубави заузимају најзначајније место. Романсијерка у ње

му полази од исконског мита и наставља проучавањем варварског мита, а у оба 

случаја жена је главна јунакиња. Закључујући да је око најпогодније средство 

општења да би се разумели односи између мушкараца и жена, списатељка по

казује да је добро разумела механизам који је измислио Отац како би покренуо 

свет да се креће како то њему одговара: "Запад има реда у својим замислима. 

Прелазак од природног на културно врши се увек оком." (М. Ouellette-Michal
ska, 1981 :218). Код Јинг Чен, која се васпитавала на источњачкој философији, 
мајка је остала главни лик, фигура која вреба и контролише. Али, није случајно 

што млада жена у Незахвалности зове ону која ју је донела на свет "моја мај

ка", док се сва њена симпатија открива када говори о "свом тати". 

Као и у претходним романима Јинг Чен, бака је особа која се добро сла

же са својом унуком и која не успева да прихвати ту жену којаје ушла у њену по
родицу да би јој украла вољеног сина. Ова се сматра уљезом и непријатељском 

крвљу која само ствара проблеме члановима породице у коју је ушла удајом. 
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Незадовољна супруга и одбачена снаха преображава се у демона зликов

ца и жели да оствари своје сопствене снове на штету своје ћерке јединице. Њен 

једини циљ у животу јесте да нађе зета способнијег од њеног супруга да напра

ви добру каријеру у друштву. Романсијерка нам представља читаву галерију 

будућих зетова, који су сви испод онога идеала који је створила њихова будућа 

ташта. Хонг-Ки, колега са универзитета њене кћери и њена прва љубав, онај ко

јег налазимо када нам је осамнаест година, у мајчиним очима "био је придошли

ца у [њиховом] граду, један смешни странац упркос славној прошлости свога 

оца, паланчанин којем ноге још увек смрде на земљу" (Chen, 1955 :43), али мла
да девојка била је свесна да је прави разлог беса њене мајке био нешто друго. 

Шуи, други претендент на девојчину руку, "имао је управо довољно врлина и 

мана да би постао обичан муж" (Chen, 1955 :51 ), али млада побуњеница замера 
му што је упорно хтео даје запроси од њене мајке, знајући да су у њиховој кући 

"мамине процене биле исто што и одлуке" (Chen, 1955:49). Девојка, која се дуго 
трудила да задовољи мајчине жеље, најзад се побунила против њеног ауторите

та и почиње да смишља планове да јој се освети. Најзад закључује даје најбољи 

начин за то да нестане са лица земље и да тим чином казни мајку лишавајући је 

повластице да има кћер за удају. 

Изгарала сам од жеље да видим маму како пати гледајући мој леш. Да 

пати толико да повраћа своју крв. Неутешан бол. Живот цури између њених пр

стију, а њено потомство јој измиче. Како је моје тело почело да се распада у тим 

топлим данима, њени гени престали су да теку мојим венама, изгубили су се у 

безобличној земљи. Нема више детета. Њена кћи јединица одлетела је далеко 

од ње као кад се убилачки ветар судари са каквим стаблом протресајући га, али 

не заустављајући се, немилосрдан." (Chen, 1955:18) 
Девојка одлучује да прогута огромну количину таблета за спавање, али, 

како би остварила своју освету у потпуности, она себи пружа луксуз да ужива у 
забрањеном воћу: упознаће телесну љубав са вереником своје најбоље пријате

љице. Тим чином она се обешчастила не само у очима традиционалне кинеске 

породице каква је њена, већ такође и у односу на норме патријархалне породи

це према традиционалистичким предрасудама. Упркос чињеници да се прича о 

догађају одвија у првом лицу, осећа се да Јинг Чен говори у име кинеске жене, 

разумне и паметне, жене којаје одлучила да узме судбину у своје руке и којаје 

спремна да плати неопходну цену како би остварила свој циљ. Исто тако, осећа 

се даје одлуку да се осмеле на тај одсудни чин, у жбуњу јавног парка у сумрак, 

донела млада жена, а не мушкарац, склонији да зароби душу своје вољене него 

да поседује њене тело пре брачног обреда. Он је "могао да чека. Стрпљиво ће 
прелазити део по део пута" (Chen, 1955 :79) јер је имао читав живот на распола
гању. Напротив, за младу жену било је то искористити прилику сад или никад, 

јер је хтела да умре. Но, пре него што изврши самоубиство, морала је да порав

на рачуне са својом мајком тиранком, неосетљивом на патње њене стидљиве и 

мало привлачне кћери. Неспособна да јој саспе истину у лице и желећи да је 
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натера да пати, кћер најзад одлучује да дела противно саветима које је требало 

да следи девојка из добре куће. А тај чин са предумишљајем, тај кратки и једи

ни сусрет две пути, само је још једно разочарење у животу јунакиње. Уместо 

да се осети на седмом небу због ваздашњег заноса, она може само да ужива у 

задовољству што је прекршила прописана правила. 

Присуствујемо удвајању личности, када њена разумска страна 

анализира тачку по тачку етапе њеног чина и његове последице. Бри

жљиво износи разлоге свога разочарења: 

Осећала сам велико олакшање излазећи из жбуња. Би је био по

ред мене. Ствар је обављена. Пустила сам да ми поцепа тело. Мама је, 

дакле, била снела тело које није вредело ништа. Ово тело које је поста

ло нечисто лакше ће се помешати са блатом. Мирно сам уредила косу и 

оковратник моје блузе. Било ми је то први пут. Имала сам двадесет пет 

година и било је то први пут. Веровала сам да сам се осветила свима 

због свој их првих изгубљених дана. Осветила сам се мами која ме је до

нела на свет а да ми није рекла све истине о животу. Она, која се удала 

са осамнаест година, желела је да останем девица што је дуже могуће и 

бацила би се у реку кад би сазнала за вечерашњи догађај. Осветила сам 

се Шуну који се, бринући да не изнесе на лош глас добру девојку каква 

сам била, никада није усудио да ме пипне. [ ... ] Био је као и мој отац, од
носно, мој отац професор пре саобраћајне несреће: разум му је био јачи 

од тела. (Chen, 1955 :80-81) 
Освета, то јело што се једе хладно, чији је циљ био да пркоси јавном 

мњењу и традиционалном васпитању родитеља толико различитим како по 

свом карактеру, тако и по темпераменту, окреће се на крају против бунтовне 

младе девојке: несрећна зато што није била поштена према младићу спремном 

да се ожени њоме како би спасао њену част и мучена савешћу зато што је изда

ла своју пријатељицу из канцеларије, јунакиња је такође разочарана тим чином 

који јој је причинио само физички бол. 
Из пркоса, она све признаје мајци у намери да је повреди, али, пошто 

ју је по први пут у животу отац ошамарио, она на крају напушта очинску кућу, 

свесна да је све изгубила, да ништа није добила за узврат. Верује да јој је једини 
излаз одлазак, али, као у Расиновим трагедијама, нема излаза из трагичног про

стора у коме се креће јунакиња: кад је стигла на железничку станицу, са кофе

ром у руци, уместо да отпутује, она одлучује да се врати у ресторан ироничног 

имена: "Срећа". Била је то једина срећа која јој је преостала, срећа да се добро 
наједе последњи пут у животу, она коју су дуги низ година хранили јефтиним 

поврћем како би уштедели, а исто тако и да би је образовали помоћу проверава
ња отпорности. Мајка јој је управо казала даје готово поносна на производ свог 

строгог васпитавања: кћер се никада није жалила, задовољавала се једностав

ном храном и изношеном одећом, добро је учила, а одједном, та тлачитељска 
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мајка преобраћа се у жртву своје безначајне ћерке, која је у тишини потајно до

бро припремила своју освету. Девојка која више није била девица није се могла 
надати да ће икада наћи неког достојног мушкарца спремног да се њоме ожени 

и, захваљујући своме нестрпљењу, она је изгубила сваку наду да стекне мужа, 

децу, породицу, укратко, читаву једну толико прижељкивану судбину о којој је 

целог живота сањала. А немилосрдна мајка јој то говори у мало речи: 

Твоја срећа је пропала са твојим моралом.[".] Пред тобом, а и пре
да мном, путеви су пресечени, понор се продубио, празнина је настала, а ти 

се враћаш да ми кажеш смешећи се : Готово је, ствар је учињена! Да, ствар 
се доmдила. Твоја смрт се доmдила, јаднице моја. Живећеш као какав мр

твац. И моје је срце умрло ... Помало сам и ја крива. Да сам више пазила на 
те лицемере око тебе, да сам боље мотрила на твоје изласке. Требало је да 

поmдим твоје злосрећне тежње још одавно ... (Chen, 1955 :88) 
Морална пропаст кћери, то је потпуни пораз мајке. Сви њени напори 

нису уродили плодом, обешчашћена породица постаће предмет исмевања свих 

суседа и сви ће их пљувати иза леђа. Својим непристојним чином кћер је већ 

извршила самоубиство на друштвеном плану, али она је истовремено убила и 

своју мајку и укаљала породично име. Јинг Чен дуго инсистира на томе и рекло 

би се да присуствујемо расправи између Дон Дијега и Дон Родрига у Сиду о 

увреди и о части породице, али виђеној у огледалу или наопако. Према источ

њачкој традицији, мајка треба да научи ћерку које су њене обавезе према пре

цима, а млада девојка да жртвује све своје жеље општој добробити. Упустити 

се с мушкарцима значило је самоуништење, а истовремено и уништење другог. 

А посрнула девојка није више могла да живи са породицом, била је сама, није 

никоме припадала и нико је више није хтео. На тај начин, она је постала једна 

већ-мртва, иако је још увек била жива. Немати више родитеље, то је значило 

бити слободна као ветар, долазити ниоткуда и никуда не ићи; кретати се у про

стору и ван простора, у времену и ван времена; долазити у додир са Историјом, 

али немати сопствене историје. Романсијерка на томе толико инсистира како 

би указала на озбиљност положаја пропале девојке, која је славила победу у 

часовима који су уследили након њеног чина побуне, али која убрзо схвата ви

соку цену коју је управо платила за своју освету против мајке: она је желела 

да напусти родитеље, али не и удобност њиховог дома. Јунакиња мисли да би 
било дивно када не би имала родитеље, да живи далеко од обавеза које налажу 

крвне везе, али обузимаје ужасан страх при помисли да ће умрети на улици. Не 

заборављајући на свој циљ да се ослободи мајчине стеге, дозвољава себи луксуз 

да размишља о томе који корак да предузме и о неизбежним последицама своје 

"љаге": била је слободна, а међутим, неспособна да поново пронађе свој живот 

који је већ потрошила у безбројним напорима да удовољи мајци; морала је да 

се помири са судбином да ће постати омиљени предмет оговарања. Није више 

желела да живи таквим животом, а међутим, није могла ни да рачуна са разуме

вањем своје мајке: 
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Уосталом, да ли би ме мама пустила да још останем у кући, чак 

и кад бих је преклињала да ми то дозволи? Раније, сваки пут када бих је 

молила да ме ослободи, она је претила да ће се обесити. Али, овога пу

та било би другачије. Сада више нисам била девица. Ситуација постаје 

озбиљна када неко није више девица. Са мојим телом, читав мој живот 

чинио се оштећеним. А разорен живот био је гори него ништавило. Мој 

живот вредео је мање од нуле, јер би маму увек било стид због мене. А 

излагали су се опасности ако би ме задржали у кући јер, ако сам се усу

дила да се понашам тако несмотрено пре брака, била бих свакако спо
собна за многе друге глупости. Била сам рак-рана те породице. (Chen, 
1955:91) 
Јинг Чен, пореклом из Шангаја, назива своју јунакињу "рак-раном" сво

је породице, баш као што Андре Малро (Andre Malraux), тај велики познавалац 
Кине, у свом роману Људска судбина говори о становницима те огромне земље 

као о "народу чира на желуцу, болне искривљености кичме и несташице хра

не". Глад је била рана која крвари, да не бисмо понављали реч рак, тог станов

ништва које је тек 1978. однело победу над том великом несрећом, прве године 
када међу Кинезима није било мртвих од глади. Зато у Незахвалности налазимо 

призоре у ресторану "Срећа", кад се јунакиња кљука храном, као какав осуђе
ник на смрт током свог последњег обеда: 

Наручих две пролећне ролнице. Послужише ми их док се још 
уље цедило из њих. Убацих те пролећне ролнице у свој јесењи желудац. 

Помало ме је болео стомак. Међутим, била сам задовољна што више 

не морам да једем код куће. Моћи ћу слободно да много једем. Или да 

уопште не једем. Поштедећу себе пиринча вечерас! Код куће смо изоста

вљали пиринач само приликом великих пригода: венчања, погреба или 

пролећне светковине. Могла сам, дакле, почев од сада, себи да створим 

привид како стално проживљавам велике пригоде. (Chen, 1955:114) 
За младу жену, ресторан "Срећа" био је Рај на земљи чије име 

"означава у исти мах утеху коју она тамо налази и свирепи подсмех 

начина живота. Она тамо бележи оно што проживљава и осећа, као ка

кав војник у свој ратни дневник; дуго размишља о нападу који би јој 

омогућио да што је могуће свирепије погоди своју мајку: како да јој на
несе какву "сушту" патњу, а да истовремено не изазове њену љутњу?" 

(Chartrand, 1998: 13). Читаве вечери, јунакиња пише писмо својој мајци, 
неку врсту изјаве љубави, коју ће најзад открити у корпи за смеће после 

смрти младе жене. Пошто ју је у ресторану изненадио Шун, који се увек 

појављивао тамо где га није очекивала, бежећи од оног ко је хтео да је 

спречи да прогута преостале таблете за спавање, она губи живот под 

точковима камиона, на истом месту на коме је био повређен њен тата 

и који је, као последица тога, постао човек који вегетира уместо да на

стави своју каријеру универзитетског професора. Није важно да ли се 
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радило о случају или о судбини, тек можемо из тога да закључимо да 

јединка не може да живи усамљена, да она наставља да буде саставни 

део своје породице и друштва из којег је потекла. Бежећи од превише 

посесивне мајке, јунакиња на крају подражава свог обожаваног оца и 

налази толико прижељкивани мир у наручју Господара Нилуа, "те изми

шљене личности, тог тиранина света јин, који утиче на реинкарнације: 

он ће, можда умети да је доведе у ред" (Chartraпd, 1998: 13), што није 
пошло за руком њеној изузетно строгој мајци. 

Франсин Бордела (Francine Bordeleau) наглашава да Незахвал
пост представља "роман са свирепом иронијом који обелодањује - и на

води на зло - односе једне младе жене од двадесет пет година са њеном 

мајком" (Bordeleau, 1998" 9). Ако нам први роман Јин Чен, Сећање воде, 
открива тајне једне кинеске породице и има за циљ да "исприча један век 

Кине кроз личност једне баке", и ако њен други роман, Кинеска писма, 

књига о унутарњем и спољашњем изгнанству, говори о искорењивању и 

сукобљавању култура, Незахвшtност представља етику свирепости: 

Приповедачицу из Незахватtности гуши освајачка љу

бав њене, или је, такође, и друштвене конвенције, које сматра 

ограниченим. Као и Јуан из Кинеских писама, једном речју, она 

је плен јаке чежње за живљењам, против које види само један 
излаз: смрт. Убивши се, млада жена жели да казни своју мајку. 

(Bordeleau, 1998:10) 
По речима саме романсијерке, однос мајка··ћерка, или родитељ

дете, jei.:-те основна веза љубави. Он1:1 поред осталог представља наш пр
ви додир са споЉ!'IИМ светом. Зато можемо да тврдимо како је Јинг Чен 

унела у своје романе многа своја лична искуства, упркос чињеници да 

су њ::не успомене кристализоване уз помоћ стваралачке маште. Првој 

романсијерки кинеског rюрекла, саНезахвалношћу, њеним трећим рома

ном, за длаку jt' измакла награда Генералног гувернера и Фемина, али 
је за'"!'о добила признање Квебек-Париз. Одабрала је да пише на францу

::коТ1.1, ":"ОМ тешком и страном језику, који је научила у старој домовини 

у Маово време. Пошто се настанила у :Монтреалу и стекла диплому на 

универзитету МекГил, кратким и једноставним реченицама, намерно 

лишеним украсних придева, списатељка наставља да подражава речени

це rюје је научила у детињству. Њени текстови су добро прихваћени у 

њеној новој домовини, али она остаје и даље тајанствена дама из Шан

гаја. Њена јунакиња из Незахвалности такође себи тражи ново место 

под сунцем и - у немогућности да га нађе у стварности - измислила је 

Господара Нилуа, коме се обраћа у тренуцима очајања: свесна је да је 
мај1Са никада неће волети на онај начин како то њена ћерка прижељкује. 
Након своје смрти, попут Ронсарове љупке утваре, наставља да поема.

гра шта се догађа на Земљи: Шуи је нашао неку младу девојку коју во-



ИСТОЧЊАЧКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЈА И СЛОБОДЕ... 163 

ли. А што се чланова породице тиче, "има их који брзо пропадају. Тата 

остаје све дуже у кревету. Бака почиње да губи косу, памћење и зубе. 

[ ... ] Ево, мама је купила нову птицу и ставила је у кавез окачен испод 
прозора. Понекад с њом разговара." (Chen, 1955:131) Значи, наставља 
да воли на свој начин. 

Тај начин који се састојао у томе да обликује младо биће према 

својим сопственим жељама проузроковао је несрећу њене кћери и оте

рао је у смрт. Тек након што је прешла праг вечности, млада девојка са 

именом птице успела је да схвати ону којој је дуговала живот. Зато се 

роман завршава криком новорођенчета: Мама! 

Још чујем неповерљиве или допадљиве гласове како причају о 

мени, јер, на гробљу, кутија која садржи део пепела мога тела налази се 

још на свом месту, још лепо сложена, док су неке кутије већ у нереду 

или изгубљене. Светлост све обухвата, пијана и победничка. Предео се 

повлачи, смањује и нестаје. Ништа више не видим. Не видим маму. Не

мам више никога, ни маму, ни Господара Нилуа. Моје сећање на маму 

топи се у тој једноличној светлости. Моје сећање испарава као и облак 
кој и ме носи. Кроз маглу тог сећања допире до мене, као зачарана јади

ковка, последњи људски глас, јаук новорођенчета, можда: 

Мама! (Chen, 1955:133) 
Јинг Чен обрадила је један од временски неограничених мотива, једну од 

вечитих тема, тему односа између чланова једне породице и, посебно, однос 

између мајке и ћерке. Са неуобичајеном искреношћу за Оријенталку, говори

ла је отворено о темама које су се .цуго времена сматрале забрањеним, али 

које су познате у свим цивилизацијама: љубомори, љубави, телесној жељи, 

зависти, освети. Приближила нам је традиционалну Кину, али, захваљујући 
њеној личној еманципацији, Јинг Чен нам је дала и портрет једне модерне 

Кинескиње, која жели да подражава примере Европљанки и њихове обичаје 
и навике, које је научила из књига великих француских класичара или се сре

ла са њима на универзитетима и на улицама њене нове домовине. У скла.цу 

са најбољом традицијом емиграната, романсијерка нам је донела приче и 

митове из њене старе отаџбине, као и своје личне успомене и искуства. Њени 

нови сународници, осетљиви на све што емигрантска књижевност може да 

им донесе како би обогатила њихову сопствену културу, диве се тим дели

ма и поштују списатељку која је дошла у Нови свет из Кине, после Маове 

смрти. Јинг Чен често говори о своме надахнућу и о својим ликовима, али, у 

интервјуима, непрестано понавља да она има одличне односе са својом мај

ком. Књижевним критичарима преостаје да јој верују на реч, а читаоцима да 

покушају да раздвоје аутобиографске елементе од фиктивне стварности умет

ничког дела. Било како било, својим стваралачким даром и својим, колико 

уздржаним толико и сликовитим, стилом Јинг Чен свакако заслужује место 

које заузима у савременој квебешкој књижевности. 
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TRADIТION CULTURELLE ORIENTALE ЕТ LIВERTES DU MONDE 
OCCIDENTAL DANS L'CEUVRE ОЕ YING CHEN, L'IMAGE 

DU TRANSCULTUREL DANS LA LIТTERATURE QUEBECOISE 

RESUМE 

Depuis quelques аппееs, les cultures migraпtes опt profoпdeтeпt chaпge 
Је systeтe litteraire au Сапаdа, еп particulier ceJui du Quebec. Par le tresor cultureJ 
milleпaire rapporte dans Jeurs bagages тentaux des pays dont ils soпt originaires, 
les a:uvres des ecrivaiпs migraпts - souveпt veпus de loiп - representeпt uп defi 
coпsideraЫe pour l'axiologie de !а canadianite ои de !а quebecite. Elles vehiculeпt 
des reperes culturels qui п'опt aucuп rapport avec Ја geпese parfois difficile de l'espa
ce fraпcophone au Nord de !' Ameгique, се qui offre uп chemiп tout aussi siпueux 
que mysterieux daпs de пouvelles coпnaissaпces au пiveau du discours de l'Histoire 
litteraire. А partir des rapports de trois geпerations de femmes dans uпе famille chi
пoise du romaп L 'ingratitude de Yiпg Сhеп, de Ја "Dame de Shaпghai" moпtrealaise, 
пous observoпs le travail de се rapprocheтeпt culturel particuJieremeпt delicat et еп 
тете temps enrichissant, passant par la tradition millenaire orientale, par l'influence 
litteraire occideпtale еп guise d'enrichissemeпt de Ја litterature coпtemporaiпe du 
Nouveau Мопdе fraпcophoпe, voire de Ја litterature queblcoise actuelle. 

lvfots-clefs: litterature queblcoise, Ying Chen, iпgratitude, litterature migraп
te, rappo11s familiaux, traditioп, liЬre aгbitre. 
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О ТРАНЗИТИВНОСТИ 

- из угла романске лингвистике -

Др Снежана Гудурић 

САЖЕТАК 

Рад представља сажети приказ развоја мисли отранзитивности од античког доба 

до данас, при чему се посебно инсистира на стању у савременој романској лингвистици. 

Питање општег појма транзитивности у језику, затим посебно транзитивности глагола 

и на крају питање транзитивних и интранзитивних конструкција, представљају и данас 

тачке спорења у науци о језику. Рад покушава да покаже у којој мери се овај појам 

може сматрати морфолошком, морфосинтаксичком, синтаксичком и семантичком 

категоријом. 

Кључне речи: транзитивност, синтакса, прелазне конструкције, непрелазне 

конструкције. 

Појам транзитивности представља једну од основних референцијалних 

тачака у истраживањима везаним за природу глаголске синтагме у реченице и 

као такав улази у састав темељних поставки синтаксичког устројства језика. 

У данашње време, али и у претходним периодима, нема озбиљније студије из 

области синтаксе која посебну пажњу није посветила транзитивности не само 

на синтаксичком и морфолошком, веч и на семантичком и прагматичком плану. 

Но, далеко од тога да се сви у потпуности слажу у томе шта се све под овим 

појмом има подразумевати'. 

1 Године 1995. у организацији Центра СЕЛОЕН (СЕмантика, ЛОгика, ЕНонцијација) организован је 
скуп на тему Транзитивност на коме је учествовало двадесетак лингвиста који су у својим радовима 

покушали да дају одговоре на поједина питања везана за транзнтивност као општу појаву у језику или 

за њене специфичности везане заједан одређени језик. 
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Управо чињеница што је реч о поливалентном термину и што ни после 

толико времена још увек нису исцрпљене сва питања везана за појам и схватање 

транзитивности у језику, навела нас је да на једном месту дамо кратак преглед 

различитих схватања овог појма од његовог настанка до данас, те да таква 

схватања са становишта данашње лингвистичке теорије и праксе, са посебним 

освртом на стање у романистици. 

Једно од питања која и данас изазивају неслагања код синтаксичара, 

а које се протеже кроз најразличитија учења и радове везане за језик и 

његово функционисање од антике до данас, јесте питање нуклеуса, тј. базног 

конституента реченице. По једнима, основни конституент јесте субјекат од кога 

ће зависити избор глагола, а затим и свих осталих функционалних јединица 

(конституената) које творе реченицу, односно исказ. По другима, реченица се 

организује око глагола -предиката и он се има сматрати основним конституентом 

који управља избором свих осталих конституената. Заговорници ове потоње 

теорије свој став образлажу управо тиме што од избора типа глагола зависи да 

ли ће се радња одвијати унутар једног истог лица, или да употребимо сасвим 

пригодан Тенијеров термин - актанта, или ће се преносити изван њега, на 

неког другог или чак трећег актанта. 

Још су се антички мислиоци бавили проблемом функционисања 

предиката и могућности преласка радње са једног актера на другог. Тако 

Аристотел прави разлику између poein (начинити, направити, тј. дело се 

ствара (из)ван саме радње) и prattein (делати, тј. радња постоји сама по 

себи, остаје унутар процеса). У стоичкој дијалектици, међутим, предикат се 

одређује у односу на то да ли су глаголи лични или безлични, транзитивни или 

интранзитивни. Први систематични текстови о синтаксичком устројству језика 

потичу од Грка Аполонија Дискола из другог века наше ере2 и нешто касније од 

Римљанина Присцијена, из прве половине шестог века. Аполоније даје пример 

три грчка глагола (тeteisin, diablbazein, тetablbazein) чији семантички садржај 
одређује транзитивност као прелаз(ак) с једног места на друго. По њему, сваки 

коси падеж улази у комбинацију са номинативом, што означава прелазак с 

једног лица на друго, при чему постоји јасна разлика између оваквих случајева 

(нпр. Петар туче Павла) и случајева када се радња одвија у оквиру једног лица 

(Петар се умива), што одговара данашњој дистинкцији између правих прелазних 

и повратних глагола. Тако Аполоније дефинише тзв. "транзитивно лице" 

(diabatikon или тetabatikon prosopon) и тзв. "повратно лице" (aиtopathes или 

aтetabaton prosopon ). Смештајући глагол у центар реченице, између управног и 
косог падежа, Аполоније указује на повезаност позиције коју заузимају лица у 

исказу са семантиком самог исказа. Реч diathesis у његовој концепцији означава 
истовремено и положај лица у односу на глагол и глаголску дијатезу (стање), 

при чему промена места лица у низу, изазива и промену у дијатези глагола. Но, 

2 Видети у La naissance de /а grammaire dans / 'Antiquite grecque, Frederique Ildefonse. 



О ТРАНЗИТИВНОСТИ 167 

како сваки глагол не може на исти начин да трпи оваку врсту трансформације, 

Аполоније прави градацију глагола према њиховој способности за преношење 

радње. Појам diabasislтetabasis остаје, међутим, везан искључиво за лице, а 

не за глагол. И док се у Аполоножијевом тексту на једном месту јавља појам 

"интранзитивни глагол", нигде се не спомиње његов корелат "транзитивни 

глагол". За овог аутора тetabasis је заправо трансформација кроз коју пролази 

реч у падежној парадигми. 

Присцијен3 преузима основне Аполонијеве ставове, прилагођавајући 

их латинском језику. Он почиње да употребљава и данас актуелне термине: 

traпsire и transitio, као и traпsitivиs, traпsitive и iпtraпsitive, при чему је реч 
traпsitio дослован превод грчког diabasislтetabasis. Сви коси падежи могу 

да се конструишу уз прелазне глаголе који, пак, показују различит степен 

прелазности (транзитивности) који се може приказати на опадајућој лествици. 

Присцијен први поставља дихотомију verba transifi\1a / verba intraпsitiva, дајући 
тако глаголу централно место у релацији која се успоставља између различитих 

актаната и објашњавајући природу категорије verba transitiva као «радњу 
која прелази на неко биће »4• Међутим, он појам транзитивности шири и на 

адноминалне конструкције типа aтator illius према ато i!lит, укључујући ту 
и агенцијални додатак, што је први наговештај потоњих расправа о глаголској 

дијатези. 

Између Х-ХП века стварају се први универзитети у Европи, а поновно 

откривање Аристотеловог учења даје додатни подстрек граматичкој мисли. 

Ускоро граматика почиње да заузима једно од централних места у средњевековној 

науци, односно уметности. 

У ХП веку, Пјер Ели, коментаришући Присцијеново учење, овако 

дефинише појам прелазности: "Када један глагол означава да радња прелази 

с једне супстанце на другу, онда се у конструкцији с тим глаголом јавља коси 

падеж. Када кажем Сократ чита показујем да некаква радња (про)излази из 

Сократа .... Слушалац се пита шта то Сократ чита. Тако, да би се конструкција 
употпунила, глаголузсебе везује акузатив: Сократ читаВергWlија."5 0слањајући 

се на Присцијенове Institиtiones graттaticae, средњевековни граматичари 

употпуњују његово учење о синтаксичком устројству. Један од најзначајнијих 

свакако је Тома Ерфуртски који појам транзитивности и интранзитивности не 

везује искључиво за однос између глагола и његовог додатка, већ га на известан 

начин генерализује и подводи под уопштени појам конструкције: 

" ... У сватшј конструкцији постоје први и други конституент. Тада 

Wlи други успоставља однос зависности са првим, WlИ први то чини с другим, 

с тим што је други одвојен од првог својом сопственим зависним односом. 

3 Професор из Константинопоља, с почетка VI века, аутор дела lnstitutiones grammaticae. 
4 Лекоентр, у Русо, La transitivite, стр. 21 
5 Лекое!ТТр, у Русо, стр. 22 
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Интранзитивна конструкција је дакле конструкција у којој, по свом значењу, 

други конституент успоставља однос зависности са првим, као када се 

каже Socrates courrit, глагол courrit који је други конституент конструкције, 
успоставља однос зависности са supositum-oм који је први конституент. Исто 

тако, када се каже Socrates legit Ьепе, прwюг Ьепе који је други конституент 
у конструкцији, успоставља однос зависности са глаголом који је први 

конституент. 

Међутим, када први конституент успоставља однос зависности са 

другим, а други не успоставља однос зависности са првим већ са неким другим 

конституентом, онда је конструкцијатранзитивна. Транзит ивна конструкција 

је дакле она у којој први конституент упоставља однос зависности са другим 

путем својих значенских особина, при чему је други одвојен од првог зависном 

везом са неким другим конституентом .... " [Тома Ерфуртски, XLVII, §92, у 
Русо, стр. 23] 

Тома Ерфуртски даље разрађује своје виђење транзитивних и 

интранзитивних конструкција наводећи по две врсте за сваку: конструкцију 

радње (coпstrиctio асtиит) и конструкцију лица (coпstrиctio реrsопаrит). 

: "Интранзитивна конструкција радње је она у којој конституент који 
успоставља однос зависности облежава врсту радње, као у Socrates currit. 

· Интранзитивна конструкција лица је она у којој конституент који остварује 
однос зависности обележава врсту супстанце, wzи нечега другог, као у Socrates 
а/Ьиs currit Ьепе. "[Тома Ерфуртски, XLVII, § 94, у Русо, стр. 25] 

Транзитивна конструкција радње је она у којој конституент који 

успоставља однос зависности изражава врсту дејствовања, тако lego lihrum. 
Транзит ивна конструкција лица је она у којој конституент који ostvarиje однос 

зависности означава врсту (особину) супстанце, као у .filius Socratis." [Тома 
Ерфуртски, XL § 104, у Русо, стр. 25] 

Клер Лекоентр је дала веома прегледан шематски приказ конструкција 

према учењу Томе Ерфуртског: 

actuum personarum 
+p/+V -p/±V 

intransitiva Socrates coиrrit. [ + V] sит а!Ьиs 
Socrati accidit. [-V] tапtит Socrates 

transitiva lego liЬrum [-V] similis Socrati 
misereor Socratis 

Језуита Емануел Алварез у свом делу De Iпstitиtioпe Graттatica ZiЬri 
tres, из друге половине XVI века (1572), разликује две врсте "конструкције": 

1. транзитивну, названу тако зато што делови исказа прелазе у различит 

падеж у односу на онај који им претходи, при чему као пример наводи 

Цицеронову реченицу Poтpeius атаt поs, carosqиe habet; 
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2. интранзитивну, која се јавља или када делови исказа немају никакав 

падеж иза себе, или у случају даје падеж који им следи исти онај који им 

је претходио, наводећи као пример Цицеронове реченице Valent pиeri, 
stиdiose discиnt, diligenter docentиr (за први случај), и Рах est tranqиilla 
lihertas (за други случај). 
Очигледно је да се у Алварезовом учењу, када је о глаголским 

синтагмама реч, дихотомија интранзитивна / транзитивна конструкција своди 
на дихотомију слагање (тј. именски предикат у коме се именски део слаже у 

роду, броју и падежу са конституентом који га уводи)/ рекција (глаголска). 

У Граматици Пор Роајала, Graттaire generale et raisonnee, Арно и 
Лансело активнима називају глаголе који изражавају радњу и насупрот којих 

се може творити облик који изражава стање (трпност): aiтer- etre аiте (волети 
- бити вољен), battre - etre battи (тући -бити тучен), и то било да је реч о 

радњи која се актуализује на неком лицу (субјекту): battre, roтpre (прекинути), 
tиer (убити), при чему се овакве радње дефинишу као реалне, било да се 

актуализују на неком предмету (објекту), када су намерне (интенционалне): 

aiтer, connoistre6 (познавати), voir (видети). 
За Санчеза де лас Брозаса, познатијег под именом Санкцијус, глагол 

означава тоtиs, tj. било радњу, било стање. Између делања и трпљења нема 
међустања, а тај став је заправо преузет од Аристотела. По Санкцијусу, глаголи 

могу бити или активни или пасивни, што у потпуности искључује постојање 

тзв. неутралних глагола (тј. оних који нису ни активни ни пасивни). При 

томе, уз сваки активни глагол обавезна је, по дефиницији, именица (потеп) у 

акузативу, која може, али и не мора, бити изражена у сваком конкретном исказу. 

Пасивни глаголи, пак, означавају радњу усмерену на субјекат. Тако Санкцијус 

успоставља релацију субјекат -глагол -објекат, дајући при томе привилегован 

статус номинативу и акузативу7 • 

Године 1747 опат Жирар објављује Истинска начела француског језика 
WLИ говор сведен на методу у сЮ1аду са законитостима употребе8 и у њима наводи 

да се све речи у говору налазе у неком падежу, с тим што су неке у тавном, а 

неке у подређеном. Термин падеж (regiтe) у његовој концепцији означава односе 

зависности који се успостављају између појединих језичких јединица. У неку 

руку, Жирар се може сматрати претечом депенденцијалног приступа синтаксичкој 

анализи. Његове идеје нашле су врло плодно тле у немачкој језичкој науци, 

нарочито у време експанзије компаративне граматике и посебно у граматикама 

6 connaitre. 
7 Санкцијус паралелно са глаголском транзитивном конструкцијом у води и именску, наводећи да гени

тив, везан уз именицу путем vis possessionis, представља исту фундаменталну функцију у односу на 
ту именицу, као што именица у акузативу представља једну од две фундаменталне функције у односу 

на глагол (друга је именица у номинативу у функцији субјекта). 

8 Видети у Шевалје 1968. 
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које су се употребљавале у школама. Међутим, тек са појавом Хејсеове Не.мачке 

школске граматике (Deиtche schиlgraттatik, Heyse9) појмови предмет (објекат) 

и зависност (депенденцијшtност) коначно улазе у граматичку терминологију, при 

чему се овај други појам подједнако примењује и у анализи именичке и у анализи 

глаголске синтагме. Крајем XIX века, Бреал у својим Огледима из семантике говори 
о прелазној снази mагола, одређујући појам пре.лазности као особину глагола који 

везују уз себе директни (прави) објекат. Међутим, Бреал настоји да прошири појам 

nрелазности указујући да "није важан избор овог или оног падежа, већ је важна 

тесна мисаона веза [која се успоставља између глагола и његовог објекта], у том 

смислу да би глагол деловао непотпуно без свог додатка" [Бреал, стр. 194] 
Нешто ново у посматрању природе глагола и његових додатака дао је 

Тенијер у својим Елементима структуршtне граматике из 1929. године. Тенијер 
уводи термине актант (actaпt) и одредба - циркумстант, тј. околност (circonstaпt), 
одређујући актанте као први (priтe actaпt) - који у светлу традиционалне граматике 
одговара субјеюу, други (secoпd actant)- који одговара директном објеюу (именица 
у акузативу) и трећи (tiers actant) - који би одговарао индиректном (неправом) 

објеюу, тј. објеюу у неком другом падежу сем акузатива (у француском је то 

објекат уведен предлогом, у језицима који имају падеже реч је о именици или 
заменици која је најчешће у дативу или генитиву). У складу са бројем актаната 

које неки глагол може да веже уз себе, одређује се његова валенца. Тако се сви 

глаголи могу поделити на аваr1ентне (безлични глаголи типа tonпer (грмети) или 

pleuvoir (кишити), моновалентне (непрелазне, тј. maroлe који имају само субјекат 
и евеmуално још неку прилошку одредбу), бивалентни (они који поред субјекта 

могу да вежу и директни објекат, тј. други актант) и тривалентне (глаголе који 

уз субјекат могу да имају и директни и индиректни објекат). Глаголска валенца не 

може се свести на просте депенденцијалне односе у реченици. Депенденцијалност, 

наиме, подразумева вертикалну хијерархију која се успоставља имеђу појединих 

језичких јединица, док Тенијерово учење о глаголској валенци подразумева 
синтагматску хоризонталност валентних односа језичких јединица. 

Вагнер и Пеншон враћају се стандардном приступу проблему прелазности 

и дефинишу интранзитивне maroлe као оне "који имају ту особину да се не могу 

пребацити у пасив; процеси које они означавају (радња: пасти, стање: патити, 

промена стања: побледети) могу се исказати само из перспективе оног који их врши, 

односно оног унутар кога се они одвијају" [Вагнер и Пеншон, стр. 280]. Насупрот 
њима стоје транзитивни mаголи који се могу пребацити у пасив, при чему ови аутори 

транзитивност дефинишу као "особину коју поседује неки процес, исказан глаголом, 

која се може изразити било из перспективе субјекта10 (агенса, тј. вршиоца радње), 
било из перспективе објекта (пацијенса) [Вагнер и Пеншон, стр. 284]. 

9 Цитирано према Самен, у Русо 1998" стр. 27 

\О У овој дефиницији термин ~~vбјекат подразумева вршиоца радње, односно аутори на овом месту не 
праве разлику између субјекта као синтаксичке и вршиоца радње као семантичке категорије. 
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У Ларусовој Граматици француског језика [Шевалије и сарадници, 

стр. 323), уместо класификовања глагола на прелазне и непрелазне, предлаже 
се семанти'lки обухватнији појам транзитивне и интранзитивне конструкције, 

а што, у оном делу где је реч о конструкцијама типа глагол+ именица, подсећа 

на учења Присцијена и касније Томе Ерфуртског. Наиме, Шевалије и сарадници 

наводе примере глагола који, у зависности од контекста, могу да функционишу 

било као транзитивни, било као интранзитивни, те се као такви не могу 

апсолутно категорисати ни у једну од ове две класе глагола. Далеко је упутније, 

дакле, говорити о типу конструкције (транзитивна / интранзитивна), него о 
типу глагола (прелазан / непрелазан11 ). Занимљиво је поменути да Шевалије 

у својој тези о генези појма додатак у граматици, указује на морфолошки и 

синтакси'lки приступ у анализи односа који се успостављају између глагола 

и језичких јединица које њему гравитирају, наводећи да управо прихватање 

термина додатак (сотрlетепt) значи прелазак на синтаксички план, за разлику 

од до тада уобичајеног термина рекције, који представља основу за стару 

морфосинтаксичку класификацију. 

И Гревисова дефиниција транзитивности полази од већ општепознатих 

поставки. По њему, "транзитивни глаголи, које понекад називамо и објектним 

(предметским), јесу они који означавају радњу која излази из субјекта и 

прелази на неки објекат (предмет). Такви глаголи траже, у начелу, додатак у 

виду објекта који означава биће на којем се врши радња или предмет према 

коме је радња усмерена"[Гревис, стр. 672). И ова дефиниција враћа се у великој 
мери аристотеловском виђењу транзитивности глагола. 

Реагујући на све очитије враћање својих савременика на основне 

поставке традиционалног схватања транзитивности, М. Грос закључује: "Појам 

"транзитиван" и "директни објекат" су сасвим бескорисни у граматичким 

описима, они не одговарају ниједној јасно одређеној језичкој појави и слепо 

усмеравање на такве концепте је сигурно у великој мери допринело застоју 

напретка и враћању уназад у описима језика, а да не говоримо о штети коју они 

и даље наносе у образовању" [Грос 1969: 72-73). 
Последњих деценија ХХ века ствара се једна нова концепција у 

лингвистичкој науци и пракси, и то концепција која транзитивност више не 

посматра као особину којаје или присутна или није присутна у одређеном исказу, 

већ као променљиву величину којаје више или мање изражена и којаје по природи 

скаларна: "при одређивању степена транзитивности предмет посматрања није 

више сам глагол, већ исказ, који може бити више или мање транзитиван, и посебно, 

који може бити више или мање транзитиван у односу на неки други исказ" [Ла

зар, у Русо, стр. 56). Да би једна конструкција била више транзитивна у односу на 

11 Нпр. у реченицама Је pense, donc је suis (Descartes) и Је descends ici глаголи penser и descendre су 
непрелазни, док су ти исти глаголи у реченицама 11 pense /а s/a/uel/e et i/ pense еп тете temps tous /es 
autres objels de sa collection ... (Vaillant) и 11 descend sa valise, директно прелазни. 
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неку другу, потребно је да семантички корелати који је одређују буду следећи: а) 

високо индивидуализирани (диференцирани) вршилац радње и предмет радње, и 

б) извршеност процеса који имплицира агентивност и ефективност. "Што су агенс 

и предмет радње јаче индивидуализирани (дефинисани, са особином [+људско 

биће]) и што су процес/радња комплетнији, већи су изгледи да реченица садржи 

конструкцију која је у граматичком смислу највећег степена транзитивности" 

[Лазар 1994, стр. 249]. Традиционална концепција транзитивности могла би се 
уклопити у овај нови приступ, али само као један његов део. Тако Лазар предлаже 

да се транзитивност у традиционалном значењу назове "транзитивношћу у 

ужем смислу", а да се транзитивност посматрана као скаларна величина, назове 

"генерализован ом транзитивношћу", јер "често је врло практично делити глаголе 

овог или оног језка на транзитивне и интранзитивне,( ... ),али две концепције не 
треба мешати" [Лазар 1994, стр. 167-168] .. 

Веома прегледан модел скаларне транзитивности дали су Хопер и 

Томпсон који наводе десет елемената који чине транзитивност "вишом" или 

"нижом": 1. учесници (ако је само један, транзитивност је, по дефиницији, нижа, 
ако су два - транзитивност расте), 2. "кинезис" (радња/ одсуство радње), 3. 
аспекат, 4. пунктуалност (тренутност), 5. вољност, 6. афирмативност, 7. начин, 
8. агентивност, 9. обухваћеност објекта (предмета), 10. индивидуализација 
(разликовност) објекта . На основу овако дефинисаних елемената могуће је 
установити следећу лествицу транзитивности (према опадајућем редоследу): 

1. степен потпуне транзитивности 

2. степен квази-потпуне транзитивности 

3. степен редуковане транзитивности 

4. степен индуковане или ситуационо-контекстуалне транзитивности 

5. степенпсеудотранзитивности 

6. степен нулте транзитивности, односно интранзитивност. 

1. Да би се једна конструкција могла категорисати као потпуно 

транзитивна, она мора да испуњава следеће критеријуме: 

а) да садржи бивалентан глагол, односно да представља триполарну 

биактантну конструкцију (први актант А+ глагол Г +други актант А2/ 

Аl+Г+А2) 

б) да глагол означава процес-радњу, са израженом каузативношћу (уз

рочношћу) 

в) да је први актант (Al) покретач радње, углавном [+ људско биће] (или 
[-људско биће]) 

г) да се радња врши на другом актанту (А2) 

д) даје могуће направити пасивну конструкцију у којој би А2 био граматички 

субјекат 

ђ) даје могућа категоријална модификација за А2 
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е) даје могућа прономинализација за А2 

ж) да је могуће поставити парцијално питање које се односи на А2 

з) даје могућа експанзија за А2. 

Пример: 
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L 'iпstitиteиr а oиvert !а feпetre. 1 La feпetre а ete oиverte (est oиverte) par 
l 'iпstitиteиr. 

Al + Г + А2 

L 'iпstitиteиr ! 'а oиverte. L 'iпstitиteиr, qи 'est-ce qи 'il а oиvert? Il а oиvert 
lafeпetre et !а porte. 

Учитељ је отворио прозор. *Прозор је отворен од стране учитеља12. 

Шта је учитељ отворио? Отворио је прозор и врата. 

Хирург је отворио пацијенткињу./ Хирург је отворио прозор. 

2.Квази-потпунатранзитивнаконструкцијаиспуњавасведругекритеријуме 

као и потпуно транзитивна, осим што је особина А! [-људско биће]: 

Пример: Cette idee а oиvert ипе discиssioп. 
Та идејаје отворwrа (покренула) расправу. 

3. Редукована транзитивност присутна је у конструкцијама које 

не испуњавају неке од критеријума предвиђених за потпуно транзитивну 

конструкцију. 

Пример: J'ai trois livres. 
Имам три књиге. 

У овом примеру није могуће извести пасивни облик глагола. Дакле * Les 
trois livres soпt eus par тоi није могућа реченица ни у француском, као што ни у 
српском није могућа конструкција *Три књиге су имане од мене. 

4. Степен индуковане или ситуационо-контекстуалне транзитивности 
подразумева такву конструкцију у којој се на површинској структури јавља 

биполарна конструкција са једним актантом, при чему је на дубинској структури 

заправо реч о триполарној конструкцији са два актанта: 

Пример: Cette feпetre est ferтee. /Тај прозор је затворен. 
- Est-ce qие ј 'oиvre? /Да отварам ? 
- Ти ouvres. Отвараш. (у српском језику би се на овом месту 
употребио императив, у фр. реченици употребљен је 

презент) 

NВ. Француске реченице дате у дијалогу не припадају негованом говору. 

5. Псеудотранзитивна конструкција подразумева присуство именске 
синтагме иза глагола на позицији предвиђеној за А2, али семантичка природа 

те синтагме не одговара природи актанта већ природи прилошке одредбе. 

12 Српски језик углавном не трпи пасивну конструкцију са израженим агенсом чијаје особина[+ људ
ско биће] 
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Пример: /l а coиrru 100 тetres. 
Elle pese 50 kilos. 
Pierre dort јоиr et nиit. 

У ову категорију могу се сврстати и конструкције које садрже А 1, а на 
позицији А2 имају тзв. интерни објекат. 

Пример 

Elle vit la nиit. (одредба)/ Elle vit ипе vie siтple. (интерни објекат) 

6. Степен нулте транзитивности имају конструкције у којима нема 
објекта. 

Pierre теиrt. /Петар у.мире. 
Јасно је да су овако постављени кртеријуми за категоризацију према 

степену транзитивности засновани превасходно на семантичко-синтаксичким 

особинама појединих конструкција, док је традиционални приступ 

категоризацији глагола на транзитивне и интранзитивне заснован на њиховим 

морфосинтаксичким особинама. Овакав модел омогућио је Хоперу и Томпсону 

да установе прототипску транзитивност према граматичким категоријама и то 

на следећи начин [Хопер и Томпсон, 1980: 252] : 
ГРАМАТИЧКА КАТЕГОРИЈА 

АКТ АНТИ 

учесници 

кинези с 

агентивност 

однос према објекту 

вољност 

АСПЕКАТ 

аспекат 

пунктуалност 

ИМЕНСКА ДЕТЕРМИНИСАIЮСТ 

индивидуализација објекта 

искАз ( енонцијација) 
афримација 

начин 

ОСОБИНА ПРОТОТИПСКЕ ТРАНЗИТИВНОСТИ 

- два или више 
- радња 
- високо агентивна 
- објекаг у поmуности обухваћен 
- у потпуности вољна радња 

(постоји контрола агенса над процесом/радњом) 

- теличност13 (ограниченост) 

- тренутна 

- високо индивидуализован 

- афирмативан 
(позитиван поларитет) 

- индикатив (реалност 

процеса/радње) 

13 Теличност се у француском језику одређује методом теста "en + duree « , док се ателичност одређује 
са« pendant + duree ». Нпр. /1 est тог! еп ипе miпute 1 •п est тог! репdапt ипе тiпиtе или 

* /1 а iooyage еп trois још·s 1 11 а iooyage репdапt trois jours. 
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Колике су предности једног оваквог виђења проблема транзитивности у односу 

на традиционални приступ, можда најбоље показују следећи примери: 

(l) Marco lit et ecrit deja. (2) Marco lit ип livre. Marco ecrit ипе lettre. - Marco а 
quatre ans. 
( 1 )Л-fарко већ чита и пише. / (2) Марко чита књигу. Марко пише пиСЈ"wо. - Марко 
има четири године. 

Традиционална граматика одређује глаголе читати и писати као 

транзитивне јер се подразумева да неко нешто чита и да неко нешто пише. 

Међутим, у нашем примеру (l) тежиште није на томе да агенс врши радњу на 
неком објекту, већ да поседује способност читања и писања, за разлику од (2) где 
је информација о томе шта Марко чита или пише важна. Дакле, у првој реченици 

глаголи читати и писати нису семантички непотпуни, јер ако би им се додао 

било какав објекат, значење исказа би се померило. Уколико бисмо, пак, ове 

исказе посматрали у светлу уопштене (генерализоване) транзитивности, онда 

би се (2) дефинисало као конструкција са вишим степеном транзитивности у 
односу на (1). 

Постоји известан број глагола који се не могу употребити без објекта 

јер би реченица у том случају била аграматикална. 

Пример: 

Marco а resolи {le рrоЬ!ете}. / * Marco а resolи. 
Марко је решио проблем. /Марко је решио. 14 

Marco а livre {!а соттапdе} {а sоп clieпt}. 1 * Marco а livre. 
lvfapкo је испоручио наруџбину свом клијенту. /*Марко је испоручио. 

Али, иако традиционална класификација глагола на транзитивне и 

интранзитивнепоказујесијасетнедостатака,ипакјејошувекактуелнаунајвећемброју 

савремених граматика. Већина аутора, поред појма транзит ивни и интранзитивни 

?лсеоли, уводи и појам транзитивне и интранзитивне конструкције, покушавајући 

тако да помири традиционални морфосинтаксички присrуп са модерним токовима 

у лингвистици заснованим на семантичким и прагматичким истраживањима15 . 

Тако су Рижел и сарадници, у Методичкој гра.иатици француског, покушали су 

да направе компромис између традиционалне и нових концепција транзитивности 

и као резултат добили су двоструку типологију: с једне стране типологију 

конструкција, а са друге типологију mагола, али у појединим деловима, мешање 

морфосинтаксичких и семантичких критеријума довело је до извесних нејасноћа. 

По овим ауторима, глаголска конструкција може бити: 

____ а)~и_н_т~р_анзитивна, када глагол нема објекат ( Il aboie. / Он лаје.); 
14 У српској реченици глагол реишти употребљен без објекrа има значеље одлучuпш. Дакле, реченица 

без објекrа у српском 11ије аграматикална, али јој је промењено значење. (Нпр. Марко је решио да 

оде, али не и* Марко је одлучио проблем.). 

15 Ваља додати да су опи радови прожети елементима струКЈ)'ралног, депенденцијалног, функционал
ног или генеративно-трансформац1101юг приступа, а све у зависности од тога којој лингвистичког 

школи сваки поједини аутор припад<~. 
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б) транзит ивна, када глагол има један или више додатака, и то директно 

транзитивна ако је додатак (назван директни објекат) непосредно sезан уз 

глагол (ll а gagne Paris (Стигао је у Париз) / НаселW1и су Париз), односно 

индиректно транзитивна ако је додатак (назван индиректни објекат) уведен 

предлогм (Il va а Parisl Он иде v Париз.); 
в) са двоструким додаткшw, ако се глагол конструише са два додатка 

од којих је један, у начелу, директан, а други индиректан (Il iпterdit {l 'eпtree} 
{ аих cиrieux}. / Он забрањује {улаз} {радозншtима} ). Ови додаци најчешће се 
јављају у оваквом редоследи, тако да се понекад називају и први и други објекат. 

Поједини глаголи могу се конструисати и са три додатка ( Il а tradиit {се livre} 
{dиfraп9ais} {еп serbe} /Превео је ту књигу са француског на српски); 

г) атрибутивна, ако глагол између елемента који се назива атрибутом 16 

и који он непосредно уводи и свог субјекта (или директног објекта), успоставља 

особену морфосинтаксичку и семантичку релацију која подлеже слагању. 

Одмах упада у очи да аутори у исту категоријалну раван стављају 

посебно транзитивне конструкције са једним објектом, а посебно транзитивне 

конструкције са два и три објекта. Сматрамо даје појам "транзитивност" довољно 

свеобухватан да би се у оквиру њега могле издвојити поткатегорије: директно 

транзитивно / индиректно транзитивно / вишеструко транзитивно. При томе не 
би требало сметнути са ума да у језику, у начелу, не постоје конструкције са два 

различита директна објекта (овде не спадају случајеви када је више елемената, по 

правилу путем координације, повезано у један вишеструки конституент). Како то 

језик решава показаћемо на једном примеру из српског језика: 

а) Марко учи {граматику}. Марко учи {граматику и геометрију}. Марко учи 

{децу}. 

б) Марко учи {децу} {граматици}. Марко учи {децу} {граматици и гео-ме

трији}. 

Али, уколико је други објекат зависна реченица, два, условно речено, 

директна објекта могу да стоје напоредо : Марко учи {децу} {да певају}. (кога/ 
шта) 

У француском језику дилема не постоји, пошто се уз глагол appreпdre 

други актант обавезно уводи помоћу предлога : 
Marco appreпd17 {!а graттaire (et !а geoтetrie)}. Marco appreпd {!а graттaire} 
{аих enfaпts}. 

Marco appreпd {аих enfaпts} {а chaпter} 18 • 

16 Атрибут у француској граматичкој терминологији је именски део предиката. 
17 Француски глаголи apprendre (qие/qие chose а quelqи 'ип) и enseigner (que/qиe chose а qие/qи 'ип) 

имају обавезно А2 уведен без предлога и АЗ уведен помоћу предлога а. 

18 У француској реченици употребљен је препозиционални инфин~пив, али већина француских грама
тичара склона је да ову врсту препозиционалног инфин~пива види као дирекгни објекат фин~пног 

глагола. 
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Поред овога, чини се да аутори не праве разлику између индиректне 

(у француском по дефиницији препозиционалне) конструкције и индиректно 

прелазног глагола (оног чији су додатак или одредба уведени предлогом). На 

основу датих примера, може се закључити да индиректна конструкција обавезно 

подразумева присуство индиректно прелазног глагола, што код других аутора 

може, али не мора да буде случај (нпр. непрелазни глагол са одредбом уведеном 

предлогом јесте индиректна конструкција, али глагол при томе није постао 

транзитиван). Збрку ствара избор глагола у примерима типа Il va а Paris , Il 
revieпt de Paris, где се сегменти а Paris и de Paris анализирају као индиректни 
објекти, док су то, из перспективе највећег броја савремених француских 

граматика, прилошке одредбе за место. И у светлу Тенијерове теорије о валенци 

глагола и актантима, ова синтагма не би припадала класи актаната (actaпt) већ 

класи одредаба - циркумстаната (circoпstaпt). Другим речима, глаголи кретања 
va (aller) и revieпt (revenir) нису уопште транзитивни те, сходно томе, не могу уз 
себе везивати објекат. У складу са теоријом о генерализованој транзитивности, 

међутим, ови глаголи творе индиректне конструкције и степен "транзитивности" 

такве конструкције могуће је одредити као исти, нижи или виши у односу на 

неку другу конструкцију. 

Рижел и сарадници објашњавају свој приступ на следећи начин: 

"Пошто је већина прилошких одредби такође уведена предлогом, 

распознавање индиректног објекта је тим деликатније. Применићемо дакле 

различите критеријуме који омогућавају да се они први распознају као периферни 

реченични конституенти и, дакле, издвојени из глаголске групе. Одлучујући 

критеријум је постојање двоструког односа зависности са глаголом: 

- семантичког односа, јер је индиректни објекат истински актант 

чију семантичку улогу, комплементарну улози субјекта, захтева сам смисао 

глагола. Тако глагол oblir (по)слушати) имплицира присуство другог актанта 
према којем први усклађује своје понашање, процес исказан глаголом кретања 

parveпir претпоставља тачку извршења (Il est раrvепи аи / јиsqи 'аи sоттеt. / 
Стигао је до врха.); 

- синтаксичког односа, јер глагол контролише конструкцију додатка, 
одређујући у највећем броју случајева предлог који уводи тај додатак (oblir и 
parveпir обавезно се конструишу с предлогом а, profiter и se тefier са de). Додаци 
који изражавају место одликују се варијабuлношћу предлога (aller Шdaпs/vers/ 
sous/sur/ derriere) која се ипак налази у оквирима једне редуковане парадигме 
условљене значењем глагола ( *aller роиr19 

/ seloп) » [Рижел, 2003: 223] 
Остаје отворено питање статуса сегмента а Paris у реченици Il va q 

Paris. односно да ли је најчешћа уботреба глагола aller уз предлог а довољно јак 

19 Не би требало пренебрегнути конструкцију глагола aller са предлогом pour + инфинитив, са значе
њем намере.Дакле, конструкцијаје могућа, али значење више није локативно, већ је у питању изража
вање намере (да се нешто уради). 
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аргумент да би се сегмент који следи иза овог глагола могао сматрати актантом 

што би омогућило класификовање овог глагола међу транзитивне, као и низ 

других глагола са сличним конструкцијама : sortir de l 'ordinateиr (изаћи из 
компјутера), toиrner аиtоиr d'ипе place (окретати се око једног места), loger 
chez ses ршепts (становати код својих родитеља), тonter еп voitиre (ући у кола), 
vivre еп Fraпce (живети у Француској), partir роиr l 'Aпgleterre (отпутовати за 
Енглеску), .... Овакав став би практично значио да би се, нпр. у српском језику, 
сваки датив могао сматрати индиректним објектом, па би се тако у реченици 

Она мује верна, заменица му могла анализирати као индиректни објекат. Како 

је индиректни објекат, по дефиницији, везан уз транзитивни глагол, онда би 

логичан закључак био да је глагол јесам, у складу са претходном тврдњом, 

транзитиван. Реч је, међутим, о копулативном глаголу у склопу именског 

предиката, те би се претходна реченица могла исказати следећим релационим 

односима: 

[Она] +-+{Ое +--(верна] +-њему)} 

Она је верна./ *Она је њему./ Она је верна њему./ Она му је верна. 

при чему би лична заменица у дативу била у директној вези са 

придевом (именским делом предиката), а не са самим глаголом (глаголским 

делом предиката). 

Недоумице не постоје само код индирекпшх конструкција, већ се могу јавити 

и код директних. Колико је семантички тренутак важан када је реч о одређивању 

транзитивности појединих rnагола, можда најбоље показују конструкције које следе, 

п:ри чему је cтpyr....-rypa једне А 1 +Г +А2, а друге А 1 + Г + Циркумстант : 
(1) {Les Chinois} {habltent} {la rue SL-Sulpice}. 

Al Г А2 
(актив) 

( 1 а)-> {La rue S'-Sulpice }{ est habltee }{par les Chinois}. 
А2 Г Al 

(пасив) 

С обрзиром на то да је глагол hablter употребљен као прелазан, 
директни објекат је именска синтагма са особином [ + determinant] исказаном у 
облику одређеног члана ( 1 а). Као што то пример показује, ова реченица се може 
пребацити у пасив (1 а). 

(2) {Les Chinois} {habltent} {rue S'-Sulpice}. 

А 1 г(О'-Тl!В) Циркумстант 
(2а) ->*{Rue S'-Sulpice}{est habltee}{par les Chinois}. 

Циркумстант Г<пасивЈ А 1 
У (2) глагол hablter употребљен је као непрелазан, _иза њега следи 

именска синтагма са особином [- determinant] у функцији прилошке одредбе 
за мt~то, те се ова реченица не може пребацити у пасив. Реченица (2а) је у 

француском аграматикална. 

На основу свега изнетог, а и на основу наших сопствених искустава у 

ш~стави француског језика, тврдња М. Гроса дасу појмови "транзитиван глагол" 
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и "директни објекат" и сходно томе "интранзитиван глагол" и "индиректни 

објекат" непрактични и да замагљују стварно стање у језику, показала се у 

великој мери тачном. Далеко је практичније и у највећем броју случајева, са 

семантичко-прагматичке тачке гледишта, исправније, оперисати појмовима 

"директна и индиректна конструкција". Појмови "транзитиван" и "директни 

објекат" могли би да буду везани искључиво за конструкције подложне 

пасивизацији. Међутим, с обзиром на то да се традиционални приступ у језичкој 

педагошкој пракси релативно тешко и споро мења, као и даје потребно постићи 

договор да се о истим језичким појавама говори на исти начин, тј. да се оне 

дефинишу на основу истих параметара, без обзира на то да лије реч о српском, 

енглеском, француском, руском или неком другом језику, сумњамо да ће се у 

скорије време у нашој настави језика нешто битније променити. 

А појам транзитивности је само тек једна од спорних тачака. 
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Dr Snezana Guduric 
DE LA TRANSIТIVIТE 

-POINT DE VUE DE LA LINGUISTIQUE ROMANE-

RESUME 

On trouve les premieres traces de \а notion de transitivite chez Aristote, mais 
се sont le Grec DyscoJe, puis Је Romain Priscien qui nous donnent Jes premiers 
textes systematiques sur Је «passage d'une action sur un objet ». Аи moyen age Ја 
notion de transitivite est elaboree, entre autres, par Thomas d'Erfurth, un personnage 
tres apprecie par tous Jes grammairiens de l'epoque. La Grammaire du Port-RoyaJ 
n'indique comme transitifs que Jes verbes possedant Ја facu\te de transformation 
passive. Les approches ulterieures (Sanctius, аЬЬе Girard, Breal) essaient d'elargir 
\а notion de \а transitivite sur les differentes constructions indiquant les reJations 
casuelles differentes. Au debut du ХХе siecle, Tesnieres propose \а theorie des actants 
et de Ја valence verbaJe, reprise et revisee par beaucoup de Jinguistes de l'epoque. 
Toutes Jes grammaires contemporaines du fraщ:cais operent avec Ја notion transitivi
te/intransitivite, proposant de diverses manieres d'explication, et par consequant, de 
cJassification des verbes et des constructions dits transitifs. Les unes s'appuient sur Ја 
structure morphosyntaxiques des syntagmes verbaux, Jes autres mettent en reJief Jeur 
semantismes. 11 faut trouver \а meilleure soJution pour identifier се qui est commun 
dans pJusieurs Jangues, Ј' incorporer dans Ј' enseignement et commencer а Је presenter 
de Ја meme fщ:on. 

Mots cles : transitivite, syntaxe, constructions transitives, constructions 

intransitives. 
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ПРЕДИКАТСКИ МОДИФИКАТОРИ ПРОПОЗИТИВНОГ 

РЕЧЕНИЧНОГ САДРЖАЈА 

У СТАРОСРПСКОМ ЈЕЗИКУ XII-XV ВЕКА• 

Др Слободан Павловић 

САЖЕТАК 

У раду се разматрају сложене реченичне струюуре у којима управна предикаци

ја иступа као модални оквир пропозитивног садржаја субординираних комплементних 

клауза регистрованих у старосрпским повељама и писмима настајалим од краја ХП до 

средине XV века. Овај тип старосрпских реченичних модификатора, реализован (1) као 
копулативна (уп. нстннд к кр~. нџдп z; i;rolul џнolrl nрн~пл~.) или (2) као глаголска предикат
ска струюура (уп. џодн п кр~. дондf кџн~. ~;рнгштнн~.), има континуитет од првих писаних 

споменика на српском језику до данас, те -у том смислу- његово осветљавање предста

вља допринос сагледавању дијахроне перспективе савремених синтаксичких феномена 

српског језика. 

Кључне речи: старосрпски језик, историјска синтакса, комплементне клаузе, 

предикатски модификатори. 

1. Реченицом представљени пропозитивни садржаји реализовани уз ста
росрпске предикатски организоване реченичне модификаторе типа доrоднтн се, 

н1тн нстннд, 1љ1тн прдко и сл. с формалносинтаксичког становишта представљају 

субординиране комплементне клаузе, које добијају статус реченичног субјекта, 

односно субјекатске реченице (Грицкат 1975: 166-168) уколико им је формални 
суспституент просентенцијализатор ово/то/оно граматикализован номинативом. 

Ако се пак пође од комуникативног становишта, "јасно је'', како истиче В. Пе-

·Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира Министарство за науку, 

технологију зашппу животне средине Републике Србије. 



182 Др Слободан Павловић 

тровић (1997а: 279), "даје информативно тежиште на другом [пропозитивном] 
садржају, а да се првим даје заправо модални оквир томе што је саопштено". 

Старосрпски предикатски модификатори пропозитивног садржаја, пре

ма индикатору предикативности, формално се могу поделити на ( 1) копулативне 
и (2) глаголске, што се у испитиваном корпусу2 у начелу поклапа с два основна 

семантичка типа ових, у основи, модалних синтаксичких средстава. Копулатив

ним предикатским модификаторима, састављеним од копуле и одговарајућег 

квалификатива, пропозитивном садржају бива приписан одговарајући вредно

сни суд, те они спадају у категорију евалуативних квалификатива, долазећи че

сто у функционално-семантичку везу с тзв. одредбама "додатног коментара" 

(М. lvic 1995: 283-298).3 Глаголски реченични модификатори, с друге стране, по 

правилу су представљени тзв. евентивним глаголима, односно "глаголима дога

ђања" (Грицкат 1975: 167-168) (догоднтн Cf, слоVЈНТН Cf и сл.) који, по мишљењу 
В. Петровић (l 997б: 201-207), иступају као темпорални модификатори про пози
тивног садржаја. 

2. Копулативним предикатским модификаторима "се, у ствари, 'квали
фикује ситуација"' (V. Petrovic 1997а: 286) о којој се реферише у формалносин
таксички комплементној клауза, те би овај тип предикатских израза с функцио

налносинтаксичког становишта ваљало третирати као прилошке предикације не-

2 Истраживачки корпус чине фотографски снимци 680 старосрпских повеља и писама насталих од краја 
Xll до половине XV века, а одабраних према територијалном, хронолошком и жанровском критерију. 
У складу с филолошким захтевима истраживања старог текста уз сваки пример, дат у овом раду, наво

ди се ( 1) ознака канцеларије (Бапш. Балшићи, Бранк. Бранковићи, Драг. Драгаши, Љ·бр. Дубровник, 
Кос. Косаче, Котр. Котроманићи, Лаз. Лазаревићи, Нем. Немањићи, Павл. Павловићи, Санк. Санко

вићи) или адресанта, (2) година настанка акта, (3) архив у којем се акт чува (В. Ватопедски архив, 
Д Дубровачки архив, Х Хиландарски архив, К. Кермендски архив, Л. архив Лавре св. Атанасија, П. 

архив св. Пантелејмона), или краћи назив акта (Арх. Светоархангеловски хрисовуљ, Деч. Дечански 

хрисовуљ, Грг. Светогеоргијевски хрисовуљ, Стф. Светостефански хрисовуљ), (4) број акта (за В. 
према регистру у књизи М. Laskarisa, Actes de serbes de Vatopedi, Byzantinoslavica, VI, Prague, 1935, 
3-23; Д према регистру у књизи Љ. Стојановића, Старе српске повеље и писма. Књига /.Други 
део, Београд - Ср. Карловци, 1934, 527-557; за Х према регистру у раду Душана Синдика, Српска 
средњовековна акта у манастиру Хиландару, Хиландарски зборник, књ. 1 О, Београд 1998, 9-134; за К. 
према регистру у раду Ludwiga von Thallбczya, Slavische Urkuпdeп des Kдrmeпder Archives. Studien zur 
Geschichte Bosniens und SerЬiens im Mittelalter, Munchen und Leipzig, 1914, 6-27; за Л. према регистру 
у књизи Actes de Lavra. IV Etиdes historiqиes. Actes serbes сотр/етепtеs et iпdex. Par Paul Lemerle, 
Andre Guil\ou, Nicolas Svoronos, Denise Papachryssanthou avec la colaboration de Sima Cirkovic. Textes 
et planches. Paris, 1982; за П. према регистру у књизи Actes de Saiпt-Paпteleeт6п. Edition diplomatique 
par Paul Lemerle, Gi\Ьert Dagron, Sima Cirkovic. Texte. A\Ьum. Paris, 1982), те (5) ознака реда у којем 
пример почиње и то, разуме се, према фотографском снимку акта (изузетак су Светостефански и Сnе

тоархангеловски хрисовуљ за које су уместо фотографије коришћена издања Јанка Шафарика, Хрисо

вула цара Стефана Душана коиомъ оснива монастиръ Св. архангела Михаила и Гаврила у Призрену 

године 1348, Гласник Друштва србске словесности, Свезак XV, Beograd, 1862, 264-31 О; и Ватрослава 
Јагића, Светостефански хрисовуљ краља Стефана Уроиtа 11 Милутина, Беч, 1890). 

Одредбе додатног коментара често формирају својеврсну формално-синтаксичку парадигму саставље

ну од бар три функционално-семантички супституентна члана-уп. савремено српско Она је, срећом. 

стигла на време - Онаје стигла на време, и1тоје срећа-Срећаје даје она стигла на време. 
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зависно од тога да ли се у својству предикативајавља именица (жмь, z;,шонь, нстн

НА, 0Бн1Ан, nотрtБА и сл.), пасивне партиципске форме неодређеног вида (в.нднџо, 

в.tдоџо, љкрыв.шо), или пак прилог односно придев неодређеног вида (доБро, достон

но, (нЕ)дрАrо, НЕНАроу·њно, (нf)ськро1љно, 01нто, nотр1шьно, nрАко, nрнлн1ьно, оуснльно, 1оудьно 

и сл.).4 Копула се, при том, јавља у облику трећег лица једнине, док избор рода 

(под условом да дати глаголски облик познаје ову морфолошку категорију) зави

си од типа предикати ва. Наиме, уколико се у својству предикатива јави именица 

копула ће с њом конгруирати у роду-уп. н що БН СЕ тшон доrоlдlнлw дА Бн nотрtБА БИ

ЛА КОЕКОДН НКАННШ1S 2; БрАтнwlџl н l;h Брд11>'!ЕДН КНШЕ рфlнtџн ДА нlulь Б1SДЕЏ(I) nоlulкннцн 
(Дубр. 1452, Д. 714.32),5 док ће у случајевима када је предикатив представљен 

прилогом (односно придевом), те пасивном партиципском формом задржати об

лик средњег рода, независно од тога да ли је он (уз облик трећег лица једнине) 

индикатор имперсоналности илије просто мотивисан обликом просентенцијал

ног кореферента то, односно сьЈЕ. Овако устројени предикатски модификатори 

иступају, дакле, као евалуативни модални оквир пропозитивног садржаја, 

односно као његова оцена која у начелу може бити генералног или референција

лног типа. Евалуација стиче референцијални карактер идентификацијом 

перспективизатора (односно носиоца перспективе) процењивања, који се у 

4 Регистровани прилошки/придевски облици морфолошки функционишу као хомоформе прилога и од
говарајућег придева неодређеног вида и средњег рода, те им придевски или прилошки стаrус обезбеђу

је синтаксичко окружење. Будући даје детерминисани члан у реченичном комплексу с предикатским 

реченичним модификатором заправо зависна реченица, онда је логично претпоставити да ће одгова

рајућа прилошка/придевска форма функционисати као прилог. О придеву се у оваквим склоповима 

може говорити, у начелу, само онда када је у оквиру предикатског реченичног модификатора експлици

ран просентенцијални кореферент то и сьн с којима предикатив, као члан једне формално персоналне 

реченичне струкrуре, конrруира - уп. тон ttE &н лрдко нн лрнлн1но м дХ&ровннкь хлнш~ (Дубр. 1409, Д. 
162.6). Форме пасивних партиципа исто тако у једним ситуацијама моrу формално бити схваћени као 
придеви, а у другим као прилози - уп. то н кнднџо ВМЕЏХ свtтк д н тsонн лю&вt нрь н дхsрокннlкl слоsоlдlно 
џtсто кмдкоџх · (Дубр. 1399, Д. 136.5) - 4 внднџо н вшкоџх нрь џорЕ вмдкь нџtстн н хлtстн х грць нд свою 

волю · (Дубр. 1409, Д. 161.28). Дилема о морфолошком стаrусу прилошких/придевских предикатива 
овим, међутим, није сасвим разрешена, будући да се у свим случајевима копулативних предикатских 

модификатора може претпоставити имплицираност просентенцијалног кореферента који би овакве 

струкrуре аутоматски чинио псрсоналим реченицама. Управо стога, овде се н11:јрационалније држати 
функционалносинтаксичког становишта по коме копулативни реченични модификатор и представљају 
прилошке предикације независно од тога која с.е морфолошка к~rrегоријајављала у позицији предика

тива. За савремени српски језик у вези с овим типом предикатских израза В. Петровић (1997а: 282) 
истиче да "они у свом саставу могу имати не само прилоге уз копулу него и именице у номинативу, 

затим предлошко-падежне конструкције, као и устаљене фразеологизиране скупове речи, али им је 
конституенстска вредност увек прилошка". 

5 Ваља, ипак, напоменути дајс копула могла имати облик средњег рода чак и у случЩевима када се У 
позицији прсдикатива нађе именица мушког или женског рода, што према расположивој грађи, ипак, 

излази из хронолошких оквира посматраног периода. Ј. Грковић-Мејџор (2004а: 251) региструје при
мер н гднн сн лрнлнкд &нло дд людн лоетдвнп (султан Бајазит 1510, Д. 936) у којем се комбинује именица 
женског рода у позицији предикатива и копула у форми средњег рода, што би практично упућивало на 

адвербијализова11ост и самог именичког предикатива. 
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испитиваној старосрпској писмености по правилу исказује дативском формом 

везаном за квалификативну прилошку предикацију:6 

uнoro нн &Н 1~АНО АА TAl(OВt\ прнщю Н.\ШН ЛЮДН1€ (Дубр. 1399, д. 419.6), Htll,,lb 1€ 
;>;А то;>;н нЕдрио 410 &f;>;ь НАШЕ вtстн 1ннf (Дубр. 1400, Д. 419.9), дА uнoro тн нн 1€ 
~СНЛ'НО н ;мль ЏЦЈО нн вн Нf ~ПНСАСТf (Дубр. 1404, Д. 276.5), &Н Htll,,lb др.\ГО 1€рЬ 

1ннншь прнmплыкн (Дубр. 1418, Д. 310.6). 
Носилац перспективе процењивања може истовремено иступити и као оце

њивач, што претходни примери и показују, али ова врста преклапања, разуме 

се, није обавезна: 

uнolrl 1€ ~снльно трьrоlкlцщь · м кен 1€днtuь п~тщь rpfд~ (Дубр. 1395, Д. 247.5), 
А KHAHUO 1€ КЫАКОU~ 1€рЬ UOPf вьшљ щлtстн н ~лtстн ~ rрць НА скою колю . (Дубр. 
1409, д. 161.28), нt Cl(pbBfНO скtп ДА ннrдtрь Д~&рОК1АНf нtс~ HfKtp~ ПОКАЏЛН . 
(Дубр. 1417, Д. 232.28). Ако лн лt rЈсЈптк~ тн дрт нt · дА wпьк1€ ~ ноко ~:рьдо 

Н.\ШН · (Дубр. 1417, Д. 232.46). 
Копулативним предикатским модификаторима регистрованим у испити

ваном старосрпском корпусу пропозитивни садржаји могу у начелу бити про

цењивани (1) према присутности у човековој перцептивно-когнитивној сфери 
(кнднuо 1€, кtдоuо 1€, ;>;АкtрокАно 1€, (т)ськро1њно 1€, 01нто 1€, ськрыкЕНо 1€), (2) према сте
пену веродостојности (нстннА 1€), (3) према сврховитости (потрt&А 1€, потрtњно 1€), 
(4) према етичком аспекту, те законској, обичајној или логичкој утемељености 
(до~:ро 1€, достонно 1€, ЏЈ(ОНЬ 1€, о&н1Ан 1€, прАко 1€, прнлн1ьно 1€, 1оудьно 1€), те (5) према 
емотивном ефекту који дата пропозиција изазива код експеријенсера (жАль 1€, ;>;А
докольно 1€, (Н€)дрАГО 1€, НfНАРО\'1ЬНО 1€, оуСНЛЬНО 1€). 

Вредновани пропозитивни садржај бива устројен као субординирана 

комплементна клауза уведена везницима дА, 1€pf и кшо. Уз евалуативне предика
ције које представљају израз емотивне реакције експеријенсера на дату пропози

цију регистровани су и везници 410 и ;>;АЦЈО као индикатори каузалне семантичке 
нијансе датих пропозиција. Везници дА и 1€pf стоје у фреквенцијском односу 3 
: 2 у корист првог, док су кшо, 410 и ;>;АЦЈО потврђени тек симболично, појединач
ним примерима. 7 Темпорална парадигма реченичног комплекса с евалуативном 

предикацијом показује релативну затвореност. Наиме, наспрам суперординира-

6 Дативу перспекгивизатора у начелу може конкурисати одговарајућа посесесивна форма уколико се у 
својству предикатива евалуативне предикације јави именица - уп. H4Wh оо&н1ьн нt не wlлlnнспь (Дубр. 
1400, Д. 200.5), К4КО Е нн,l'ь nо1пнн н кџс·нн оо&н14н nрнноснтн кр4лекьсткк џн nоттЕнЕ н џногоцtньннЕ мpltlн 

(Котр. 1419, Д. 580.11). Уз именицу стщь у својству предикатива регистрован је перспекгивизатор, 
у овом случају експеријенсер, формализован акузативом - уп. стндь H4Ch ксть · толнко кр4Тh nнс4тн кн 
~4 келнК1'; нЕдкwlрlц~ннк &р4нкокк (Дубр. 1422, Д. 597.4), што је потврђено и у старочешком језику кроз 
именску реченицу strach те -уп. strach те otjeli Dal. (Travnicek 1956: 8; уп. о томе Ј. Грковић-Мејџор 
2004а: 252). 

Реченични комплекси овог типа регистровани су само у акгима западне провенијенције, што онемо

гућава сагледавање евентуалне територијалне репартиције ових везника. Евалуативне копулативне 

предикације јављају се и у акгима с истока српског језичког простора, али се уз њих уместо реченице 

реализује инфинитив. 
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не предикације граматикализоване презентом, аористом, перфектом или потен

цијалом, реализује се субординирана предикација формализована презентом, 

аористом, перфектом, футурском конструкцијом, те потенцијалом, при чему су 

регистроване следеће комбинације: 

{V(nю) + (дА/КрЕ/ЦЈО + V(n•EЭ))} 8 А ?;ЩОНh Ht НН Кјсј СЛН1НО ДА СЕ ЛдТННННh Џ Cph&HHA 

юјдјКЛhНЕ НН Cph&ЛHHh Џ ЛАТННННА (Дубр. 1395, Д. 186.13), Al(O 1€ НААЈ,,Њ ЖАЛh ... 

ДА НЕ rрЕДХ (Дубр. 1395, д. 246.8), НСТННА 1€ Kph нџщ z; &rојџј џнolrl прнmтЕЛh . 

(Дубр. 1399, Д. 133.13), ТО 1€ IШДНЏО IШЕЏХ скt~ Ан ткокн ЛЮ&Кt Kph 1€ ДХ&рок

ннј1(1 сло&ојдјно џtсто кшкоџх · (Дубр. 1399, Д. 136.5), А НАЩ rјдјнЕ кјсј џноrо 

НЕНАрХ1НО Kph :џ ThH Хz;ро1љ юјдјКАрАкmю СЕ люднк крАЛККhСТКА тн юlдl НАШЕГА rpAlдl 
(Дубр. 1399, Д. 433.16), потр!t!&но к дА юlдlroкAIPI · (Дубр. 1399, Д. 136.10), 
НАЏh 1€ ?;А тоz;н НЩАГО ЦЈО Щh НАШЕ кtстн 1ННЕ (Дубр. 1400, д. 459.9), н до&рн 
rpArmнE кtрокмн сх нt достонно дА нz;i,~i;E · тЏ~, тр~,гоКц~, нџАн1>јкl (Дубр. 1417, Д. 
229.29), АЛН ДОШЛЕ скок ДОБрЕ ЛЮДН СКОКЏh лнстюјџl KEpOKAHHEIЏI д ПОДh Пf1ATh ?;АКО
нх f(Af(O ДА &ХДЕ ?;АДОКОЛНО н ?;АЩОКАНО IШЕ?;Х н КЛАСТЕЛЕ!џl ДХБрОКА1ЦНЕlџl Eph 1Е ннl,хl 
ПОСЛАН!€ (Дубр. 1438, Д. 652.24); 

{V(iwEЭ) + [z;АЦЈО + V(ло•))} ДА ЏНОГО ТН НН 1€ ХСНЛ'НО Н ЖАЛh ?;АЦЈО НН КН НЕ ХПНСАСТЕ (Дубр. 
1404, д. 276.5); 

{V(ПР'3) + [дА/крЕ + v(nФ)]} снк КСТh кtдюџо . ксщоџх . ЕРЕ юlдlh CTApt,(h крtЏЕНh юlдlh ко
Н,(h нt ПАЏЕТАрА . Khz;lдlA &tЛА КСТh cphjдl1AHA ЛЮСЈЊ прАКА . (Котр. 1387, Д. 87.2), 
тоz;н кlcl КСЕЏХ скt~ нЕскрокно кр~, z;A сТпо1нк'шАrо КНЕ?;А НА кtрн rlсlпткА џх џнож 
~,стко НАШ°Џh тр~,гоКц~, дох-однлн сх (Дубр. 1398, Д. 194.3), н скt~ нt скрокно кр~, 

1€ х НАЉ х НАШЕ џtсто . доколt ГОСПОДЕ КЕЛНl(Е н ПЛЕЏЕННТЕ ДО,(ОДНЛО (Дубр. 1402, 
д. 206.13), нt CKphKEHO скt~ ДА ннrдtрh дХБрОК1<1Нf нtсх HEKtpX ПОК<IЏЛН • (Дубр. 

1417, Д. 232.28); 
{V(ПРЕэ) + (КрЕ + V(Фvr))} нt Cl(phKEHO КСЕЏХ CKt~ · Kph ЦЈО КН ,((!)!(КТЕ ТОН КК ,(OтtTh rlдjHh 

TKPhlTll(O (Дубр. 1404, д. 279.9); 
{V(лое) + (дА/КрЕ + V(nш))} ЏНОГО НН БН 1ХДНО ДА ТАКОКА ПрНЏАЮ НАШН ЛЮДНК (Дубр. 1399, 

Д. 419.6), БН НдЏh дрАГО Kph 1НННШh прнmплыкн (Дубр. 1418, Д. 310.6); 
{V(лФ) + [кщо + V(llФ)J} КhСЕЏХ 1€ CKt~ Ю1НТО БНЛО ... KAl(O СЏО ЖНЛН Х KCAl(OH ЛЮ&Кt ПО1ТЕ-

НОН (Дубр. 1421, Д. 589.3), 
{V( ) + (дА + V( ))} ТОГАН ЏН нtсџо ХПНСАЛН ••• ТОН НЕ БН ПрАКО НН ПрНЛН1НО Дд ДХБрОК-

nот пr~-:з 

HHKh ХПНШЕ (Дубр. 1409, д. 162.6), н <\КО БН СЕ тщон доrоlд:lнлю ДА БН потрt~;д БНЛА 
КОЕКОДН НКАННШХ z; БрАтнюјџl н il;h БрА~1ЕДН КНШЕ рфlнtџн Дд нlџlh БХДЕЏ(!) поlџl1шн

цн (Дубр. 1452, д. 714.32); 
{V(лот) + (дд + V(~ют)Ј} ЮНН РЕКОШЕ •.. Дд ДОБ ро БН (било) ДА БН СТЕ ДОСЛАЛН СКОЕ ДОБРЕ ЛЮДН Х 

дХБрОКНН((h (Павл. 1432, Д. 607.16).9 

8 Ради рацинализовања предочене грађе у раду су, осим уобичајених, употребљене и следеће скраћени
це: {} - реченични комплекс са субординираном клаузом, [] - субординирана клауза, V - предикаци

ја. 
9 О потенцијалу без партиципа перфекта в. Белић 1999: 458. 
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Овом типу субординиране комплементне клаузе може конкурисати инфи

нитив уколико се носилац перспективе процењивања ( перспективизатор) покла
па с агенсом евалуиране радње, без обзира на то да ли је он уопштен, те по 

правилу и неисказан, 10 или је пак идентификован одговарајућом синтаксичком 

формом (најчешће дативом, ретко присвојном заменицом, а уз именицу стыдь у 

својству предикатива и акузативом): 

гдt ГА &КДЕ ПРАВО ПОСТАВНТН: (Нем. 1254, Д. 21.19), ДО&ро н:lcl СЛНШАТН. поль:1;оу-. 

(Нем. 1332-1334, Х. 24.8), Al(O &КДЕ дрт кџтн срь&нннк ооногАн конт · (Бранк. 

1387, Д. 140.23), ПрАВО н АОСТОННО fCTh к всшоџк ВрАТНТН н АдТН свою ПрдВh (Санк. 

1391, Д. 129.8), нддџь н: 1Кдно вндtтн н џноlгl кснльно кtрокдтн (Дубр. 1395, Д. 
247.5), &КАН вн кгодно по рnЕНОЏh НдШЕЏК СЛК:i;Н КДАТН ТдН ДО,ХОД.:\l(h (Котр. 1398, д. 
255.4), СТОГдН н:lcl кснл·но ЛЮДЕЏh КрдЛЮШТВА тн АКОН: црНнЕ ПЛдКШТЬ (Дубр. 1399, 
Д. 433.15), HAWh ОО&Н1дН н: кь:1;lдlА гlдlнд СЛКШАТН (Дубр. 1413, Д. 307.13), CTHAh 

Ндеh Н:СТh . толнко l(рдтh ПНСАТН вн :l;д ВfЛНКК HfABWlplцiннк &рднковк (Дубр. 1422, 
Д. 597.4). 

Уколико је пропопозитивна, евалуирана радња исказана инфинитивом у 

позицији управне, евалуативне предикације могу се јавити и глаголи подо&Атн, по

трt&ОВАТН, прнстоштн у имперсоналном облику (у трећем лицу једнине и у средњем 

роду уколико дати глаголска форма идентификује ову морфолошку категорију), 

као конкуренти одговарајућих копулативних, евалуативних предикација: 11 

НЕ прнстон тх:1;н к схторннк соль продА!вјть (Дубр. 1397, Д. 269.16), к скторнlнl НЕ 

прнстон соль продњпн (Дубр. 1397, Д. 270.13), НЕ потрltl&овА поштн HHl('WK (Ду

бр. 1402, Д. 206.5), потрlt!&ОВдТН кн: НддЏh ННЏh ЏДОВОЛ'НО K1HHHTh по прдв·дt 

(Дубр. 1404, Д. 261.3), НЛН пpltlт Ј(ОГд Cf Поlдl&Ад ПрНТН OOBh НдШЬ WBOphHb :l;ддПНЉ 

с НдШОООЏh кtрокдНОООЏh :l;AKOHHTOOOЏh Пf1AThIO (Павл. 1441, д. 616.2). 
3. Глаголи догађања у својству предикатског реченичног модификато

ра већином су употребљени у трећем лицу једнине и у средњем роду (уколико 

дати глаголски облик познаје категорију рода), дакле, као безличне форме (уп. 

Грковић-Мејџор 2004: 256). О имперсоналности предикатског реченичног моди
фикатора не може, међутим, бити речи уколико се у својству субјекта "евентив

не" предикације јави именица крtџf -уп. АКО СЕ слк1н врtџf · Ад &н оонь гlдlнь Ј(рдlлlь 

СВОНООЏh гмвооlџl н СКОНЏh &ЛАГООЏЬ ыџднtн:џь н ш нн:говtџн КЛАСТfЛhЏН н Ch ЛЮДhЏН н 

10 Ваља имати на уму да се и уопштени носилац перспективе процењивања може исказати опшrом заме
ницом RЬСАКН, те именицом ск'tть-уп. н't скрькЕно исщк си'tтк · крь ЦЈО кн ,rwкктf тон кк ,rortть rlдlнь тирьlтlко 
(Дубр. 1404, д. 279.9), А КllДНЏО lf ишкоџк крь џорf кшкь нџtстн н Кл'tстн к 1·рць Нд CROIO RОЛЮ • (Дубр. 

1409, Д. 161.28), ЕТО lf 8НДНЏО СИЋТК н ИfЛНКОстнlтl крь lf сrtпдшннь К"!НННЛЬ llA сџрьтн CROH ТдСТДЏfНТЬ (Дубр. 
1414, Д. 223.14). 

11 Комплементне реченице с везником дд уз поменуте, евалуативне глаголске облике Ј. Грковић-Мејџор 
(2004а: 254) бележи тек у актима из друге половине XV века. 
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нн,п. нџднЋIЕџн ,х-отtл~. лоЈ:.н 1!: rрдд~. А1!:1>рокнЋ1љ (Котр. 13 87, Д 87 .17). 12 Актер догађа

ја о којем се реферише комплементном клаузом може, при том, бити експлици

ран уз управну предикацију у форми датива -уп. дко ~>н се СЛО\'IНЛО гспоlдlсткl!: нн дд 

Cf СКдАНЏО 2; Al!:t>pOKHHl@lul, (Бранк. 1445, д. 636.35). 
Субординиране реченичне структуре реализоване уз евентивно лоrолнтн 

се, љголнтн се, љлоу-~нтн се, прнлоу-~нтн се бивају уведене везницима АА и !Ере, 13 и то у 

односу 2 : l у корист везника Ад. 14 Темпорална парадигма овако устројеног ре

ченичног комплекса релативно је "инертна". Наспрам евентивној предикацији 

12 Еквивалеит оваквих склопова у савременом српском језику су предикатски изрази типа време је. час 
је. тренутакје и сл. према којима реченички устројене пропозиције, како истиче В. Петровић (1997а: 

318), "нису експликативне комплемеитне предикације стога што се њима само денотира сmуација 
која се временски детерминише, која добија свој временски оквир". Предикатски изрази овог типа у 

савременом српском језику стоје између евалуативних и евеитивних реченичних модификатора, при

ближавајући се првим формално, а другим семаитички. У испитиваној старосрпској писмености као 

конкурент именици ирtщ уз евеитивни глагол регистрована је само именица сџрть, употребљена, међу

тим, у једном стилски несрећном обрту-дко лн Бно с1 сџрьть ~rоднлд д4 с1 nрьmкн с~гдн скнстд (Дубр. 1436, 
Д. 397.26) - с таутолошким спојем именице и реченичне иитерпретације њеног садржаја. 

13 Дупло више примера реченичног комплекса с евеитивним глаголима остаје, међутим, у сфери па
ратаксе, када веза између евеитивне и пропозитивне предикације, по правилу, бива сигнализована 

коитинуативнокопулативним везником пр~ (уп. Kopecny 1980: 648) - уп. {Vc"""J + [пр~ + Vџ."Д 4Kf нџ 
с1 г\д!Е слg-rн дрtко пр~ нџ· СЕ рд~Бнl! · (Нем. 1326, Д. 47.6), дко СЕ слg-rн т1\р\ с1 сидгю ~ дК&роиннкоџь · (Бранк. 
1387, Д. 140.60); {Vt•m> + [т1р1 + Vc~J]} нк лн sн ci ~годнло т1рь рn~нн го\д\нь крдль ткр\tт\ко ~4 сиогд жнкотд н~ 
&КД! K~fO ~Г0р4 рПfНН nОКЛ4ДЬ (Дубр. 1442, Д. 533.14); {V(по'Ј + (T!pf + V(пы,Ј} 4КО &Н С! ~ГWДНЛО ЦЈ4 БiЪ Н! Д4Н 
т1\р\ БН с1 нн/,rl ндтрджьЈкЈ прЈt\тршль · (Дубр. 1413, Д. 366.42), ~годнло БН с1 т!ЈрЈ коm кккm wЈдЈь тЏь кккm 

лоџднькнд · (Дубр. 1429, Д. 384.22). Овако идеитификаована релација међу двема клаузама упућива
ла би на претпоставку да је евеитивна предикација била концептуализована као израз минималне, 

неидентификоване оказионалности (тј. сплета околности) из које је проистицала конкретна радња 

исказана другом предикацијом као носиоцем информативности. Ово, чини се, нешто јасније долази 

до изражаја у случајевима када се као субјекат евеитивне предикације јави именица крtщ, према којој 

би, из савремене перспективне, пропозитивна предикација иступала као номинална реченична допу

на -уп. 41(0 Бt Cf крtџ1 слg"rнло ПРЕ rJclnrt1 џдрtt1 Кр4ЛНЦ4 1'ЩСК4 &t.Л4 к CROIO WБЛдСТЬ (Котр. 1387, Д. 87.23), 
дко sн ci слк1нло нtко ирЈt\щ т1ЈрЈ нџдлд &оснд рдт сь дК&роиннкwЈџЈ (Дубр. 1406, Д. 340.53). На првобитно 
копулативни однос између евеитивне предикације и реченице која јој следи указује, уосталом, и отво

реност оваквих релација за саставио н - уп. що СЕ nрнлоv-~н ирtщ н w&оуБожд г\сЈнь кн~Ј~I спфднь н гЈс\нь 
RЛЫЊ н нспцк w СRОГ4 rлоЈдЈсткд (Нем. 1395-1396, П. 59.74), ДЦЈf н ПОН!! HfKOH СЛО\'"fНТ' Cf Д!СПОТО\' WЛHRfPO\'. н 
сьгрtшнть конџь лнsо дtлоџь (Нем. 1346-1347, Х. 148.188), дко с1 rдt слg-rн н рдџнк с1 кдш1 дрЈt\ио (Балш. 

1386, Д. 114.13). Временом ће друга предикација добити статус пропозитивног садржаја догађајног 
глагола улазећи на тај начин у сферу комплемеитне хипотаксе и смењујући првобитно континуатив

нокопулативно пр1 комплемеитним кр~ или м. Ф. Копечни (1980: 650) помиње, додуше и "obsahove 
sch. te'', илуструјући га, међутим, само примерима уз евентивне и њима сродне предикатске склопове 
(типа старосрпског н ЦЈ4 БiЪ н~ ддн пр~ БН ci ндтрдждкь лрЈt\трьгмь · Дубр. 1420, Д. 376.19), што се не 
чини довољно убедљивом еГЈемплификацијом евентуално комплемеитног потенцијала овог везника. 

Наиме, да је старосрпско т!(р1) ушло у сферу комплементизације, макар и преко евеитивних глагола, 

оно би тај свој потенцијал морало потврдити и уз неке друге предикације чија је рекцијска отвореност 

за реченичне комплемеитне сасвим недвосмислена. Такви примери у испитиваној старосрпској писме

ности нису, међутим, регистровани. 

14 Ниска фреквенција реченичних комплексаовогтипа сужава могућност сагледавања евентуалних тери
торијалних разлика у дистрибуцији везника, али се чини занимљивим податак даје у актима источне 

провенијенције уз догађајне глаголе регистрована само субординирана клауза с везником д4. 
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граматикализованој презентом, аористом, перфектом и потенцијалом реализује 

се пропозитивна предикација формализована презентом, аористом, те потенци

јалом, с тим што у готово четири петине случајева и прва и друга предикација 

бива остварена у потенцијалу или презенту. Независно од везника, регистрова

не су следеће комбинације: 

{V(nPEз) + [АА/1€рЕ + V(llrEз)]} Н АКО СЕ СЛЮ1Н АА СЕ рдz;&НЕ дрt.ВО АК&рОВ1КО К UOIWIH z;щлt. 
(Балш. 1385, Д. 113.11), н nAKE wlAI 1fCA ~;П, кклонн nplt.lлк1н СЕ 1€ph нlul &КАЕ HE

BOЛli\ (Дубр. 1405, Д. 284.53); 
{V("rю) + [Ад + V("от)]} АКО СЕ СЛК1Н Врt.ЏЕ · АА &Н WHh фlнh Kpдlлlh CBOHWЏh ГЛABWlul Н 

СВОНЏh &ЛАГ(1)Џh ЫЏАНЋ1€Џh н ш Н1€Говt.џн ВЛАСТЕЛhЏН н Ch ЛЮАhЏН н нн,хъ НЏАНЋ1€ЏН 

,x-ortлh до!>н К грџh АК&ровнt.1љ (Котр. 1387, Д. 87.17); 
{V(лor) + [ 1€рЕ + V(Anr)]} z;roAH СЕ 1€ph АОНАЕ 1€AAHh &рНГЕНТННh (Дубр. 1407, Д. 291.14 ), nA

KH СЕ z;годн 1€ph rlдlнh nрнсвt.тлн крмh wстот · нz;нм · к npнuolpl1€ (Дубр. 1418, Д. 
572.27); 

{V(llФ) + [1€рЕ + v(AOP)]} дЛН rlAIHE no колt. СЕ 1€ ЏАНЛО н nрнлк1нло WHAKOH 1€ph ЏАрННА &П. no

тpltl&oм z;Al(OHHA цt.кт noтplt.l&нo &Н noCЛATh rlclnтвк тн ThH .В. НАША 1ЛОIО(А (Дубр. 
1411, Д. 265.8); 

{V(naт) + [АА + V("rf.3)]} Al(O СЕ &Н СЛК1НЛО АА нz;ы~&Е WIAlh ЦpttHE (Лаз. 1423, Д. 240.14), 
к КОЕ ГОАt. &Н СЕ вpltluE z;годнло џнt. rlдlнк ВОЕВОАН РдАОСАВК н с~ ЏН IШEz;K НВАННШК 

н НАШЕЏК НАТрАШКК АА nоСТАВНЏО к HH,X-h КОЏКНh НА НАШК волк 1ЕТНрн ТНСККЕ AKKATh 

(Павл. 1427' д. 601.3 7), АКО &Н СЕ СЛО\'1НЛО гсnоlдlствк нн АА СЕ СВдАНЏО z; АК&ров
ннкwlul, (Бранк. 1445, Д. 636.35); 

{V(rют) + [АА + V(пот)]} АКО &Н СЕ z;rоlдlнлю КОНЮЏh z;rolAIUI> 1ЕСА &Гh НЕ ААН АА &Н НЕ ЏОГЛН 
СТАТН н nрЕ&НВдТН к своюн &АЦЈННН ВОЕВОАА НВАННШh z; &pATHwlulh (Дубр. 1452, Д. 
714.28), АКО &Н СЕ ТАКОН догоlдlнлю АА &Н noтpt.&A &НЛА ВО€ВОАН НВАННШК z; &рАтнюlнl н 
z;h &рАТК1ЕАН ВНШЕ РЕl1lнtџн АА нlulh &KAEUW поlulкннцн (Дубр. 1452, Д. 714.32). 
У више од трећине регистрованих потврда реченичног комплекса севен

тивном предикацијом глагол догађања бива употребљен у субординираној кон

диционалној клаузи, што значи да се њиме у испитиваној старосрпској писме

ности углавном сигнализује "потенцијална остваривост догађаја" (В. Петровић 

19976: 205). 
Комплементној клаузи уз догађајне глаголе, сем неинтегрисаних рече

ничних структура, врло често конкурише и инфинитив, при чему агенс тако фор

мализоване радње бива исказан дативом, независно од тога да ли је у релацији 

с управном предикацијом или пак с инфинитивом: 

nрНЛО\'1Н ЏН СЕ Ю&ЛАIАlтн СЕЛОЏ' ЏЕЛОЏh. (Хтетовски практик око 1346, х. 95. 149), 
н АЦЈЕ СЕ КОНЏh врt.ЏЕНЕЏh СЛО\'1Н nогшноутн КЛЕЏh (Нем. после 1355, х. 141. 106), 
АЦЈЕ лн СЕ прНЛО\'1НТh z;дпоуСТЕТН rpt.,x-h РААН НАШН,Х-1> ,х-рщоу cffo Ap',X-AГfiiA BI> IEpOCAл"iџt. 
. (Нем. 1358, х. 47.28), АКО лн l(OHЏI> cкдwlul &Жi1Uh z;годн СЕ wlАIСТКПНТН юнон

z;н юстАлон БАЦЈннt. wlAI Аt.ЦЕ КЛhКОСЛАЛ1€ (Нем. 1360, Х. 48.21 ), н Al(O СЕ прНЛО\'1Н 

rlclnorн кvlPIA Eylrlн"iн AOl(H оу UETOfiю ЏOHATblp'Cl(OV (Лаз. 1395-1396, п. 59.82), џо-
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ДНЛО liH Cf rlдlн~ КОН:,.!.{ САНДАЛЮ Ј(ОЏh ГОДЕ џодwlџl по сш WCTAKHTH КНШЕ pE1EHHl,x"I .ffi'. 
ТНС~l(Ь (Дубр. 1419, д. 315.83), IJ\KO liH ЏН СЕ по КО(l}ЏЬ крјЂјџен~ ЏОДНЛО донтн ~ 

Д~Брокннкь џенt КОfКОДН РМОСАК~ (Павл. 1427, д. 601.12), н АКО Cf liH џоднло ннон 
ЏfТО,Х'iн ЛАКрьскон покн НА 2;НДАНiЕ liЕЛГЏДА, (Лаз. 1427, л. 24.3.28). 

Конструкција датива с инфинитивом, ипак, је својствена поглавито ак

тима насталим на подручју средњовековне Србије. Занимљив је у том смислу 

пример IJ\KO liH ЏН СЕ по КО(l}ЏЬ кpltlЏEH~ 2;ГОДНЛО ДОНТН ~ Д~liрокннкь џшt КОЕКОДН рАДОСА

к~ (Павл. 1427, Д. 601.12) западне провенијенције, у којем је дативом исказани 
субјекат редуплициран остварујући истовремено релацију и с инфинитивом и 

с евентивном предикацијом, што се може третирати као израз атрофије старог 

споја датива с инфинитивом. 

РЕЗИМЕ 

У раду се разматрају сложене реченичне структуре у кој има управна пре

дикациј а иступа као модални оквир пропозитивног садржаја субординираних 

комплементних клауза регистрованих у старосрпским повељама и писмима, на

стајалим од краја ХП до средине XV века. Овај тип старосрпских реченичних 
модификатора реализован је (1) као копулативна (уп. нстннА и: н:рь нщтЕ :?: i;rolul 

џнolrl прнmтмь) или (2) као глаголска предикатска структура (уп. :?;rодн СЕ н:рь дондЕ 

н:дАнь ~;рнrЕнтннь) којом се модално детерминишу пропозитивни садржаји клауза 

уведених везницима дА, н:ре и КАКО, а по изузетку и везницима ц.~о и џц.~о. 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 

Белић, Александар (1999). Историја српског језика. Фонетика. Речи са декли
нацијом. Речи са конјугацијом. Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Грицкат, Ирена (1975). Студије из историје српскохрватског језика. Београд: 
Народна библиотека СР Србије. 

Грковић-Мејџор, Јасмина (2004). Имперсоналне реченице у старосрпском јези
ку, Научни састанак слависта у Вукове дане. 33/1: 249-261. 

Ivic, Milka (1995). О zе!епот kопји. Novi lingvisticki ogledi. Beograd: BiЫioteka 
XXvek. 

Kopecny, Frantisek; Saur, Vladimir; Polak, Vaclav (1980). EtymologickY slovnik 
slovanskjch jazykй. Slova gramaticka а zcijтena. Svezek 2. Spojky, castice, 
zcijmena а zcijтenna adverbla. Praha: Ceskoslovenska akademia ved. 

Petrovic, V\adis\ava (1997а). Sintaksicke strиktиre kao koтplementizatori. Doktor
ska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet. 



190 Др Слободан Павловић 

Петровић, Владислава ( 19976). Евентивни глаголи као темпорални модифика
тори реченичног садржаја, Зборник Матице српске за фшюлогију и лин

гвистику. XL/2: 201-207. 
Travnicek, Frantisek ( 1956). Нistorickti тlиvnice ceska. ЈП Skaldba. Praha: Statni 

pedagogicke nakladatelsvi. 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду Књига ХХХЈ (2006) 
Аппиаl Review ој the Faculty ој Philosophy. Novi Sad. f/оfите ХХХЈ (2006) 

UDK 81 '367.625 
ONR 

О РАЗЛИЧИТИМ ПРИСТУПИМА СЕМАНТИЧКОМ ОПИСУ 

ГЛАГОЛА ВИЗУЕЛНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ 

Мр Жељко Марковић 

САЖЕТАК 

Од 70-их година прошлог века глаголи визуелне перцепције интензивно су 

изучавани у светској лингвистичкој литера~ури. Приликом изградње модела за семан

тички опис глагола визуелне перцепције аутори који су се бавили овом проблематиком 

користили су се различитим теоријско-методолошким пос~упцима. У раду се, на приме

ру неколико обимнијих с~удија насталих на немачком, енглеском и пољском језичком 

подручју, приказују неки од ових пос~упака. 

Кључне речи: глаголи, визуелна перцепција, модели семантичке анализе 

Од 70-их година прошлог века, у склопу поновног оживљавања инте

ресовања за семантичка истраживања која су дуго времена била потиснута на 

периферију модерне науке о језику, глаголи перцепције, а поготову глаголи ви

зуелне перцепције, интензивно су изучавани у светској лингвистичкој литера

тури, нарочито англосаксонској и немачкој, што је и разумљиво будући да се 

ови глаголи веома често појављују у говорном и писаном језику и самим тим 

представљају важан део лексичког фонда. У нашој новијој науци о језику, међу

тим, семантичко поље глагола визуелне перцепције истраживано је тек спора

дично.1 Ја ћу у овом раду, на примеру неколико обимнијих студија насталих на 

немачком, енглеском и пољском говорном подручју, покушати да представим 
1 У нас се за различите аспекте глагола визуелне перцепције највише занимала В. Петровић (Петровић 

1991, 1992, 1994). Један рад Петровићева је објавила у коауrорству са Љ. Суботић (Петровић / Субо
тић 2002). О перцеmивним глаголима у српском језику писалаје и И. Црњак (Црњак 1999-2001). Кон
трастирањем енглеских и српских глагола визуелне перцепције бавиле су се В. Булатовић (Bulatovic 
1999) и С. Филиповић (Filipovic 2004). 
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неке карактеристичне теоријске оквире и методолошке поступке којима су се 

служили истраживачи у анализи посматраног лексичког поља. Елементи тео

ријско-методолошких модела семантичког описа што су их осмислили аутори 

ових студија могли би се употребити и у проучавању перцептивних глагола и у 

оним језицима - међу које спада и српски - у којима ова проблематика до сада 

није шире обрађивана. 

Студија Билове (Biilow 1970). Своју студију о немачким глаголима 
визуелне перцепције Билова заснива на принципима граматике која се тиче 

садржине ( die inhaltbezogene Grammatik) у верзији Леа Вајсгербера (Leo Weis
gerber). 2 Централни појам на коме почивају епистемолошки постулати Вајсгер

беровог учења јесте језички међусвет (sprachliche Zwischenwelt). Однос изме
ђу језика и света (спољашње реалности) посредован је језичким међусветом, 

тј. гласовне форме не представљају непосредно предмете спољашњег света, 

него «мисаоне слике» (или «духовне предмете») што у језичком међусвету на

стају као духовни одраз предмета спољашњег света. Тако је језички међусвет 

духовно устројство (geistiges GeЬilde) које се састоји од језичких садржина, 
чијој анализи Билова приступа методом «факторске анализе». (У терминоло

шко-појмовном систему Билове семантички фактор је еквивалент термину 

семантичко обележје.) Билова дефинише семантички фактор као «духовно-је

зичку величину» (geistig-sprachliche GroBe) која «карактерише језичке јединице 
у језичком међусвету и у већој или мањој мери омогућује њихово међусобно 

оштро разграничење», одн. као «духовно-језички конституент језичких једини

ца који ванјезичку стварност посредује језичким путем« (Biilow 1970: 15-16). 
Садржина сваке речи је један факторски комплекс, који се одликује посебном 

констелацијом појединих фактора. Констелација фактора чини индивидуалну 

семантичку структуру факторског комплекса коју карактерише доминантан фак

тор и координација осталих фактора. Група речи која има заједнички факторски 

комплекс чини значењско поље чији се поједини чланови разликују од осталих 

по доминацији различитих фактора. У оквиру поља могу се издвојити поједине 

групе речи чији је доминантан фактор исти, али се разликују у погледу коорди

нираних фактора истог реда. 

Билова факторима приписује психолошку и језичку реалност - по њој 

они нису пуки теоријски концепт, него заиста постоје у језичкој компетенцији 

и језичком осећању говорника неког језика. Семантичке факторе, који су као 

чиниоци језичке садржине «примарно импликације», Билова издваја на основу 

њихових синтаксичких експликација. Користећи се прилично обимним корпу

сом (око 2000 примера ексцерпираних из немачке прозе 20. века), Билова зна
чење глаголских лексема утврђује тако што интерпретира примере у којима се 

О овој лингвистичкој школи инспирисаној Хумболтовим схватањима о природи језика в. опширније 

у Ivic 19784
: 257-261. У верзији Билове назив школе је die inhaltbe=ogeпe Sprachforschzmg. 
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они појављују, а примере групише у односу на то да ли се уз глагол визуелне 

перцепције појављује директан објекат, инфинитив, прилошка одредба правца 

или зависна реченица. 

На основу анализе примера Билова изводи закључке о структури семан

тичког поља глагола визуелне перцепције. Она најпре издваја <<Централно по

ље» (das Centralfeld) чији су главни представници глаголи seheп «видети, гледа
тю>,3 sсhаиеп «гледати, мотрити» и Ьlickeп «(по)гледати». Како истиче, ради се 

о глаголима који се у немачком најчешће употребљавају као ознака визуелног 

перцептивног акта. Језгро централног поља чини глагол seheп који се одликује 

својом семантичком отвореношћу - њиме се указује на општи и неспецифико
ван акт визуелне перцепције тако да га карактерише једино фактор визуелни акт, 

а у односу на остале факторе је немаркиран. 

На периферију централног поља Билова смешта глаголе wahrnehтeп, 

gewahreп и Ьетеrkеп. (Преводни еквиваленти ових глагола били би у српском 

опазити и приметити.) Од наведених главних представника централног поља, 

ови глаголи се првенствено разликују по томе што могу указивати на обухват

нију перцептивну активност, но што је то искључиво визуелна перцепција, и на 

основу те њихове одлике Билова издваја посебан фактор који заузима доминан

тан положај у њиховом факторском устројству. 

Својом анализом Билова даље рашчлањује поље визуелне перцепције и 

издваја укупно 47 фактора који се могу груписати у три основне групе, а свака 
од тих група чини својеврстан «комплексан фактор». У првој групи су фактори 

који указују на «физиолошке услове и претпоставке визуелног акта». Ту би се 

поред већ поменутих фактора визуелни акт и обухватна перцептивна актив

ност налазили нпр. и фактори оштрина вида и физиолошка аномалија (овај 

потоњи среће се као доминантан у глаголу schieleп «Зрикити» ). Dруга група 
обухвата унутрашње (психичке) чиниоце везане за перцептивни акт, или - како 

то још Билова формулише - «духовни став субјекта перцепције» (die geistige 
Haltung des Subjekts). У овој групи били би нпр. фактори интензитет и интен
ција. У трећој групи садржани су фактори који се односе на својства објекта пер

цепције (нпр. покретљивост објекта и комплексност објекта), као и на односе 

између субјекта и објекта перцепције (нпр. социјални контакт очима). 

Резултате анализе Билова на крају сажето приказује у виду факторске 

матрице. 

Студија Григорјеве (Grigorjewa 1973). Попут Билове, и Григорјева у 
својем истраживању немачких глагола чулне перцепције семантички опис гла-

3 Немачком глаголу sehen са директним објектом као допуном одговара српски глагол видети (Jch sehe 
ein Наиs «Видим кућу»). Уколико уз њега стоји предлошки објекат, наш еквивалент би му био глагол 
гледати (lch sehe auf den Bildschirт «Гледам у екран»). 
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галских лексема спроводи на основу теоријско-методолошких поставки о се

мантичким обележјима, одн. семама у њеној терминологији. 

У поставци Григорјеве семе су најмањи дијагностицирајући саставни 

део значења неке лексеме, али саме по себи оне нису (не морају бити) и неизо

ставно најмања, неразложљива обележја, тј. како Григорјева истиче: «Семе се 

не могу сматрати безусловно најмањим, неразложљивим обележјима, него пре 

као не обавезно разложљивим« (Grigorjewa 1973: 65-66). 
Григорјева у својој анализи узима у обзир само оне глаголе код којих 

је значење чулне перцепције примарно изражено. (Тако искључује глаголе као 

што је нпр. Ьlinzeln «жмиркати» где је примарно значење ван значењског поља 

перцепције.) На другој страни, за разлику од Билове, из свог истраживања 

изоставља глаголе као што је нпр. wahrnehmen «опазити, опажати» који се од
носе на више чулних модалитета, а не само на један одређен. На крају њена 

анализа обухвата 28 глагола од којих се 19 односи на визуелну перцепцију. Па
раметре за семантичку анализу глагола Григорјева добија на основу података 

које пружају речници Gеднојезички и синонимски), као и на основу примера из 

белетристике и штампе. Поред тога, Григорјева се служи и тестовима који, како 

истиче, треба да дају «објективно вредновање на основу интуиције и језичког 

осећања изнесених претпоставки о значењској структури појединачних глаго

ла» (Grigorjewa 1973:62).4 

По Григорјевој, семантичко поље глагола чулне перцепције структу

ришу «бинарне» и «сингуларне» семе које су за дато поље карактеристичне 

и истовремено дистинктивне у односу на остала лексичка поља. Као семе ко

је су присутне у целокупном пољу глагола чулне перцепције и које су углав

ном релевантне за сваки поједини од њих Григорјева наводи: [перцептивни 

акт] (Wahrnemungsakt), [опажање помоћу одређеног чулног органа (оком, ухом 
... )] (Wahrпehmung mit einem bestimmten Orgaп - mit dem Auge, mit dem Ohr ... ), 
[ненамерно/ намерно опажање) (unbeabsichtigte / beabsichtigte Wahmehmung), 
те [карактер перцептивног акта] (Charakter des Wahrnehmuпgsaktes) - ово по

следње обележје, када су у питању глаголи визуелне перцепције, може се спе

цификовати као [интезитет визуелне перцепције] (lnteпsitat des Sehens) или 
[начин визуелне перцепције] (Art des Sehens). 

Поред наведених сема, које се појављују у целокупном пољу глагола 

чулне перцепције, Григорјева наводи и оне које спецификују поједине врсте 

перцепције. Тако би за визуелну перцепцију - која нас овде највише занима 

- биле релевантне и семе: [општа способност (диспозиција) / актуелни догађај] 
(allgemeine Fahigkeit / aktuel\es Ereignis) и [моментални /трајни перцептивни 
акт] (rnomentaner /dauernder Wahrnehmuпgsakt). Семе се разликују по степену 
апс-:-ракције. Највиши степен апстракције поседује сема [перцептивни акт], а 

4 Валидност тес-mва којима се она служи у раду са испит<~ницима често је веома дискутабилна - види 
ошuирније о томе критику у Schepping 1982: 37-39. 
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најмањи степен семе које су одлика само појединих глаголских супсистема (ви-
зуелног, аудитивног итд.). · 

Све горе наведене семе Григорјева карактерише као појмовне семе (be
grifl.iche Seme). Поред њих Григорјева разликује и 3 конотативне (стWlске) 
семе - [неутрално] (normalsprachlich), [књишки («високи СТИЛ>})] (gehoben), 
[пејоративно] (pejorativ)- као и граматичке семе. (Није сасвим јасно шта Гри
горјева под овим потоњим семама подразумева пошто их не објашњава нити их 

приказује у свом раду.) У устројству значењске структуре поједине глаголске 

лексеме, као и у устројству целокупног семантичког поља глагола чулне перцеп

ције, семе су, како истиче Григорјева, хијерархијски организоване по следећем 

распореду: појмовне семе - стWlске семе - граматичке семе. 

Резултате своје семантичке анализе Григорјева излаже у форми матри

це. Као илустрацију, наводим какво устројство сема она приписује глаголима 

seheп «видети, гледати» и Ьlickeп «(по)гледати»: 

SEHEN: перцептивни акт ( + ), визуелно опажање ( + ), ненамерно опажа
ње(+/-), намерно опажање(-/+), општа способност(+/-), актуелни догађај(-/+), 

карактер перцептивног акта (интензитет) (-/+), моментални перцептивни акт 
(+/-),трајни перцептивни акт(-/+), неутралан стил(+), пејоративно(-), књишки 

(-); 
BLICKEN: перцептивни акт(+), визуелно опажање(+), ненамерно опа

жање(-), намерно опажање(+), општа способност(-), актуелни догађај(+), ка

рактер перцептивног акта (интензитет) (-/+ ), моментални перцептивни акт ( +/-), 
трајни перцептивни акт(-/+), неутралан стил(-), пејоративно(-), књишки(+). 

Знакови плус или минус указују на присуство, одн. одсуство дате семе 

у значењском устројству лексеме. Уколико Григорјева уз неку сему наводи оба 

знака, тиме указује да је у односу на дату сему глаголска лексема неспецифико

вана, одн. ако се ради о семама организованим по бинарном принципу, да су у 

значењском устројству дате глаголске лексеме присутна оба члана опозитног 

пара,5 при чему распоред знакова указује којем обележју Григорјева приписује 

доминантну улогу. 

Роџерсова студија (Rogers 1974). У својој студији Роџерс настоји да 
истражи синтаксичке, семантичке и прагматичке карактеристике енглеских гла

гола чулне перцепције на основу теоријских принципа «природне логике» (Na
tura\ Logic) - верзије генеративне семантике заступљене највише у радовима 

Леј кофа, Даутија и Маколија (G. Lakoff, D. Dowty, Ј. McCawley) с почетка 70-их 
година прошлог века. 

Тако глагол seheп садржи оба члана опоз~rгног пара општа способност 1 актуелни догађај, тј. (наво
дим примере Григорјеве) ich sehe = hiп пicht Ьliпd <<видим= нисам слеп» или ich sehe = hiп iт Мотепl 
тit dem Seheп beschdftigl «видим= тренутно се бавим виђењем (нечега) (Grigorjewa 1973: 70). 
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Роџерс анализом обухвата укупно 20 глагола. Њих разврстава у четири 
класификационе групе у којима је сваки чулни модалитет (вид, слух, мирис, 

укус, додир) заступљен са по једним глаголом. 

У издвајању класификационих група Роџерс најпре полази од Груберо

вих критерија агентивности (Gruber 1967: 943) и на основу њих прави разлику 
између «активних» глагола перцепције (Active Perception Verbs), који садрже 
типичне агентивне црте, и «когнитивнИХ>) глагола (Cognitive Perception Verbs), 
у чијој значењској структури те црте нису присутне. Активни глаголи перцепци

је, истиче Роџерс, означавају интенционални перцептивни акт, што подразуме

ва испуњење двају услова у погледу њиховог субјекта - он нешто чини (услов 

акције), а то чини са намером да нешто перципира (услов интенције). На другој 

страни, когнитивни глаголи перцепције, као неагентивни, означавају перцептив

ни акт који спада у категорију стања. У складу са Вендлеровим поставкама о 

темпоралној структури ситуација (Vendler 1967 : 113) Роџерс у оквиру когнитив
них перцептивних глагола разликује «чисте)) стативне глаголе који се односе 

на перцепцију што траје извесно време - њих Роџерс назива когнитивним ста

тивним глаголима (Cognitive-Stative Verbs) - и глаголе који означавају момен

тални перцептивни акт - когнитивне инхоативне глаголе (Cognitive-Inchoative 
Verbs). (Ови други би по темпоралним карактеристикама перцептивног акта на 
који упућују одговарали Вендлеровом ситуационом типу «достигнућа>) [achie
vement].) 

За централног представника когнитивних стативних глагола у домену 

визуелне перцепције Роџерс сматра глагол see, као у примеру How long did уои 
see the killer?; когнитивне инхоативне глаголе такође репрезентује глаголска лек
сема see, али сада као ознака тренутног перцептивног акта, као у примеру At 
that moment 1 saw him. Активни глаголи визуелне перцепције представљени су 
глаголом watch, рецимо у примеру John watched the crickets.6 

Роџерсову четврту класификациону групу чине «изокренутю> глаголи 

перцепције (Flip Perception Verbs).7 Ради се о глаголима који се по схватању 

генеративиста појављују у реченицама у чијој се површинској структури ду

бински субјекат трансформише у објекат, као у случају глагола look у примеру 
Reuben looked stoned to те, где површински предлошки објекат потиче од ду
бинског субјекта (и обрнуто, површински субјекат настаје трансформацијом од 

дубинског објекта). Реченице са оваквим глаголима пресупонирају перцептив-

6 У једном од својих ранијих радова активним парњаком когнкrивног see Роџерс сматра глагол /ook а! 
(Rogers 1971). 

7 У раду наведеном у пре~ходној фусноти Роџерс за ове глаголе користи и назив дескриптивни глаzоли 
перцепције (Descriptive Perception Verbs). 
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ни акт који се исказује когнитивним глаголом перцепције, тако реченица Harry 
looked drunk to те пресупонира Ј saw Harry (Rogers 197 4 : 51).8 

Роџерс износи тезу да се поједине групе глагола перцепције разликују 

по степену комплексности своје значењске структуре, те је значење семантички 

комплекснијих глагола функција значења семантички једноставнијих глагола. 

Тако он значење инхоативних глагола схвата као функцију значења стативних 

глагола изведену преко «атомског предиката» соте about. 9 Роџерсов генератив

ни дијаграм логичке форме реченице са инхоативним когнитивним глаголом 

поједностављено би се, у «једнолинијском виду», могао представити овако: 

S((соте about) S(Vsc, х, у)). 10 

Слично томе, активни глаголи перцепције могу се посматрати као зна

чењска структура која у себи садржи стативан когнитиван глагол као допуну 

атомског предиката do, при чему је субјекат предиката do и когнитивног глагола 
идентичан: S((do, х) S(Vsc, х, у)). 

Росова студија (Roos 1975). Своју контрастивну анализу колокабилно
сти немачких и енглеских глагола визуелне перцепције Рос заснива на моделу у 

којем поставке британске колокационе теорије, развијене радом Џона Руперта 

Ферта (John Rupert Firth) и његових следбеника, интегрише у генеративну тео
рију семантике са селекционим рестрикцијама као једним од њених кључних 

појмова. 

По Кацу и Фодору, родоначелницима генеративног приступа семанти

ци, семантичка компонента генеративне граматике састоји се од лексикона и 

пројекционих правила (Katz/Fodor 1963: 181-183). Селекционе рестрикције, 
представљене у лексикону као семантичка обележја, спецификују значењске 

карактеристике које неки језички израз мора имати да би се комбиновао са не

ким другим изразом. Компатибилност скупова семантичких обележја провера

вају пројекциона правила која имају функцију да од значења појединих речи 

8 У англосаксонској литерюури уобичајено је да се nв. Flip Perceptioп Verbs сматрају саставним делом 
семантичког поља глагола чулне перцепције. Роџерс највише пажње посвећује управо анализи ових 

глагола будући да му се они чине најинтересантнијим у погледу семантичке структуре. Неки аутори, 

међутим, сврставање оваквих глагола у глаголе чулне перцепције држе за погрешно или бар прилично 

проблематично (в. нпр. Grzesiak 1983: 46-54; Schepping 1982: 59-61). Поставку о «флип-трансформа
цијама» критикује В. Кох (Koch 1979). 

9 Атомским предикатима се у радовима генеративних семантичара називају значењски елементи до
бијени поступком nв. лексичке декомпозиције. (У литератури се термини лексичка декомпозиција и 

компонентна анализа често користе као синоними - тако нпр. у Cruse 2000. Липка, међутим, термин 
лексичка декомпозиција ограничава само на домен генеративног приС1упа семантичкој анализи глаго

ла [Lipka 2002': 117).) Ови елементи посматрају се као предикати у смислу предикатне логике, а нази
вају се «атомским» зато што се сматра да се они не могу подврћи даљој анализи. Атомски предикати 

се схватају као апстрактне јединице које не треба поистовећивати са конкретним речима природних 

језика (Lipka 2002': 118). 

\О Објашњење симбола: S - реченица, Vsc - когнитивни стативни глагол, Х- субјекат перцепције, У 
- објекат перцепције. 



198 Мр Жељко Марковић 

генеришу значење реченице. По Росу, излазне вредности пројекционих правила 

- на основу селекционих рестрикција допуштене комбинације језичких израза 

- чине улазне вредности колокационих правила. Ова потоња утврђују степен 

прихватљивости остварених колокација, одн. степен њихове идиоматичности 

(Roos 1975: 38).11 
Уградњом колокационих правила у генеративни модел семантичког опи

са, како истиче Рос, могуће је не само установити компатибилност лексичких 
јединица у остваривању међусобних веза и формулисати услове за избор коло

кационих партнера, него и установити који су од потенцијалних колокационих 
партнера стилистички прихватљивији (Roos 1975: 40) . 

у складу са теоретским оквиром своје анализе Рос се не бави комплек

сима семантичких обележја глагола визуелне перцепције самим по себи, него 
у њима садржаним селекционим рестрикцијама и тиме настоји да утврди зна

чењске карактеристике које поједине лексичке јединице морају имати да би са 

глаголима ступиле у везу. У анализи се Рос ограничава само на фреквентније 
глаголе, а свој корпус гради на основу рада са испитаницима - помоћу упитника 

и тестова. 

Семантичку структуру глагола визуелне перцепције Рос посматра као 

релацију између опажача (перципијента) и опаженог (објекта перцепције). У из

ради класификационог модела Рос, као и Роџерс, полази од Груберових критери

ја агентивности (Gruber 1967: 943) па глаголе визуелне перцепције дели најпре 
на агентивне и неагентивне. Даљу класификацију спроводи на основу њихове 

валентности, тј. броја аргумената у логичком предикату, где подела на једно

валентне и двовалентне глаголе одговара подели на основу особине интранзи

тивност / транзитивност. Поред аргумената перципијента и објекта перцепције, 
у семантичкој спецификацији глагола визуелне перцепције Рос узима у обзир 

и обавезне и факултативне адвербијале. На тај начин његов класификациони 
модел чине следеће групе глагола: 1. глаголи визуелне перцепције са неагентив
ним субјектом: а) интранзитивни (нпр. see 1 seheп у: Ј see well / Ich sehe gut), б) 
интранзитивни са адвербијалом правца (нпр. see / seheп у: Usiпg X-ray vision, 
Supermaп saw behiпd the tree 1 Mit seiпem RoпtgeпЬ/ick konпte Supermaп durch die 
Waпd seheп), в) транзитивни (нпр. see 1 seheп у: Ј saw а lightniпg / Ich habe еiпеп 
Blitz geseheп); 2. глаголи визуелне перцепције са агентивним субјектом: а) ин
транзитивни (нпр. [ook оп 1 zuseheп: Јоhп was workiпg while his wife was lookiпg 
оп / Hans arbeitete uпd seiпe Frau sah zu), б) интранзитивни са адвербијалом 
правца (нпр. реер / schaueп: Јоhп peeped through the keyhole / Напs schaute durch 
das Schlйsselloch), в) транзитивни (нпр. watch 1 sich апsеhеп: Не watched thefoot
ball-match / Er sah sich das FujJballspiel ап) 

11 О колокацијама, селекционим рестрикцијама и пројекционим правилима в. опширније у Lipka 2002': 

176-177, 181-186. 
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Гжесјакова студија (Grzesiak 1983). У својој семантичко-синтаксичкој 
анализи пољских глагола визуел~е перцепције Гжесјак се служи методолошким 

постулатима и премисама генеративне семантике изнесеним у радовима Леј ко

фа (G. Lakoft), Роса (1. Ross) и Маколија (Ј. D. McCawley) из друге половине 
60-их година прошлог века, као и учењем о семантичким улогама утемељеном 

у радовима Чарлса Филмора (Ch. Fillmore) у оквиру тзв. граматике дубинских 
падежа. Своју анализу Гжесјак заснива и на истраживањима која настоје да дају 

класификацију глаголских предиката у односу на значења статичмост : актив
мост пошто она, како истиче Гжесјак, омогућују одређење семантичких улога 

у сфери појединих предиката. 

Централни део анализе обухвата 12 основних (непрефигираних) глаго
ла, типичних за поједине чулне модалитете. Анализу Гжесјак спроводи на осно

ву примера ексцерпираних из Речника пољског језика, затим картотеке Синтак

сичко-генеративног речника пољских глагола, као и на основу властите језичке 

компетенције. Анализа се заснива на минималним реченицама, значи оним које 

«семантички представљају независну целину, могу функционисати независно 

од било каквих контекстуалних и ситуационих условљености, и у којима су ис

пуњене само позиције синтагматски обавезне за дати глагол у функцији преди

ката, а аргументи су изражени номиналним фразама» (Grzesiak 1983: 11 ). Рече
нични предикат исказан је у 3. лицу једнине индикативног презента зато што је 
та форма - наглашава Гжесјак - најпогоднија за синтаксички опис. 

На семантичком плану Гжесјак настоји да утврди број аргумената које 

дати предикат имплицира, да представи хијерархију тих аргумената и њихова 

семантичка својства и уз то да испита проблематику њихове појединачне реали

зације у <<површинској структури». 

На основу својствастатичност: активност Гжесјак глаголе перцепције 

дели на стативнс ( czasowniki percepcyjne stanowe) и активне ( czasowniki percep
cyjne czynnosciowe). 

Стативни глаголи перцепције- наводи Гжесјак- на садрже значење про

мене, преласка из једног стања у друго, немају динамичких својстава, за њих 

су, дакле, карактеристичне црте [+статичност] и [-активност]. Као представ

ника оваквих глагола у домену визуелне перцепције Гжесјак анализира глагол 

widziec «видетю> чија предикатска сфера по Гжесјаку укључује три аргумента. 
Први се односи на пријемника чулних утисака преко визуелног апарата. Како 

наглашава Гжесјак, његово понашање у односу на стварност сасвим је пасивно. 

Он не опажа својом вољном активношћу, него једино због деловања надражаја 

на његов орган вида. Значи да је у том случају перцепција потпуно пасивна, 

детерминисана физичким надражајима и физиолошким процесима, а не вољним 

настојањем перципијента. Семантичка улога овог аргумента јесте доживљавач, 
експерије11сер (Ехр) - doswiadczaj3<cy. Други аргумент, са семантичком улогом 
узрок перцепције (С) - przyczyna pe1·cepcji, указује на елеменат стварности 
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који изазива визуелне утиске перципијента. Трећи аргумент односи се на део 

тела перципијента који му омогућује виђење - дакле на орган вида. Овом ар

гументу Гжесјак приписује семантичку улогу орган опажања (Org) - narщd 

postrzegania. У највећем броју случајева овај се аргумент не појављује у 

површинској структури што се тумачи тиме да је он апсорбован предикатом. 

У неким случајевима може бити експлицитно изражен - када чини основу 

«каракгеришуће детерминације», као у примеру Јапеk widzial czolg па wlasпe 
oczy «Јанек је видео тенк својим очима». 12 

Активни глаголи перцепције - за разлику од стативних - у свом значе

њу садрже компоненту активности, и то циљне активности, како истиче Гже

сјак. Онај који гледа, чини нешто да би видео. То чињење је како ментално (пер

ципијент својом вољом постиже одређено стање духа - повећава пажњу и сл.), 

тако и физичко (перципијент окреће главу и усмерава очи у одређеном смеру). 

За ове глаголе су, дакле, карактеристичне црте [-статичност] и [+ акгивност]. 
Циљна активност у менталном и физичком смислу коју Гжесјак налази у корену 

семантике акгивних перцептивних глагола налази свој одраз у њиховом генера

тивном приказу. Тако се значење предиката patrzec у примеру Јапеk patrzy па 
koпia «Јанек гледа коња» може представити на следећи начин: 13 

S1 (Vchciec х S2 (V roы<·,·o.s,·eloivo х S3 (Vividziec х У z))) ~ S (V rю1r.er: х ua11ekl У !kом z !ok). 
Гжесјак закључује да семантичка разлика између стативних и активних 

глагола перцепције произилази из другачијег односа перципијента према 

спољашњој стварности. У случају акгивних глагола он је активан, чини нешто 

да би опажао. Зато том аргументу додељује улогу агентивног опажача (ЕхрА) 

- postrzegaj<t_cy agentywny. Остали аргументи наступају у истим семантичким 
улогама као и код предиката који се исказују стативним глаголима. 

Студија Шепингове (Schepping 1982). Своју контрастивну семантичку 
анализу глагола визуелне перцепције у француском и немачком језику Шепин

гова заснива на теоретским основама «граматике више језика» ( die Mehrsprac
hengrammatik) конципираној у Schwarze l 978. Ова генеративно и компаративно 
заснована граматика састоји се од три компоненте: апарата за производњу уни

верзалног језика («interlingua») помоћу којега се наводе реченични садржаји, 
апарата за превођење репрезентација реченичног садржаја у реченице поједи

ног природног језика и апарата за представљање преводних релација. 

База овако конципиране граматике продукује апстрактне репрезентаци

је реченичног садржаја које се састоје од два дела: предикатско-логичке форму-

12 Ради се, дакле, о конструкцијама у којима је појављивање аргумента са улогом орган опажања усло
вљено употребом тзв. обавезних детермишrrора. (О обавезним детерминаторима в. опширније у Ivic, 
1983: 179-187.) 

13 И овде генеративну «дрвенасту» структуру, ради уштеде у простору, трансформишем у једнолиниј
ски приказ. Објашњење симбола: S - реченица; V - предикат; х, у, z - аргумеmи. 
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ле и прагматичког префикса. Предикатско-логичка формула репрезентује исти

носне функције реченичког значења- она приказује садржај неке реченице која 

се приликом изрицања сматра истинитом. У прагматичком префиксу садржане 

су специфичне информације које се тичу говорне ситуације како би се у датој 

говорној ситуацији изрицале адекватне реченице. Такве информације су нпр. 

оне везане за припадност одређеном регистру, одн. функционалном стилу неког 

израза. 

Реченични садржај - који се у овако конципираној граматици нотира 

апстрактним језиком, сазданим на принципу предикатско-логичке формуле 

- састоји се од предиката стања ствари (das Sachverhaltspradikat) 14 и падежног 

предиката (das Kasuspradikat). На нивоу природног језика предикату стања ства
ри одговара глаголска лексема, а падежном предикату одговарају номиналне 

фразе, адвербијали и реченичке конструкције. Падежним предикатима исказу

ју се релације између индивидуума и стања ствари - њима се означава неки 

индивидуум као учесник у извесном стању ствари. Улога у којој индивидуум 

учествује у стању ствари спецификује се дубинским падежом (у Филморовом 

смислу - дубински падеж односи се, дакле, на семантичке апстракције као што 

су агенс, пацијенс и сл.) и она је одређена семантичком структуром глагола ко

јим се у природном језику исказује стање ствари. 15 На другој страни, падежно 

окружење у којем се налази предикат прецизира информације о типу стања ства

ри и даје податке о валенци одговарајућег глагола. 

Формалне репрезентације реченичног садржаја Шепингова преводи у 

«стандардизоване» изразе природног језика, нпр. значење француске реченице 

Le gan;:on regarde !е clown «Дечак гледа кловна» наводи у виду истиносне функ
ције на следећи начин:« Реченица је тачна уколико постоји неко стање ствари ти

па 'Regarder 'у којем учествује неки идивидуум 'Garr;on 'у улози агенса и неки 
идивидуум 'Clown 'у улози објекта» (Schepping 1982: 82). Оваква формулација 
исказана природним језиком представља трансформацију следеће формалне ре

презентације: 

3s regard (s) А 3х С28 (х, s) А garr;on (х) А 3у С0 (у, s) А clown (у) 
где сух, у индивидуалне варијабле, s је варијабла стања ствари, а С •s и С 

0 
ознаке 

за одговарајуће дубинске падеже (агенс, одн. објекат). 

14 Стање ствари (der Sachverhalt) jeste «глобални рефере1m> исказане реченице (Schepping 1982: 14), 
што значи да је реченица тачна уколико постоји такав референт који има она својства која се датом 

реченицом наводе. 

15 У терминологији Шепингове индивидwм укључује не само индивидууме у ужем смислу, тј. индиви
дуалне констаЈПе, него и «индивидууме стања ствари» (die Sachverhaltsindividuen). Тако се у реченици 
Аппа sieht К/аиs «Ана види Клауса» у улози експеријенсера и објекта појављују индивидууми у ужем 
смислу ,,Аппа" и "Klaus ",док се у реченици Аппа sieht, wie Klaus ein Buch kauft «Ана види како Кла
ус купује књигу», поред индивидуума у ужем смислу ,,Аппа" (у улози експеријенсера), као објекат 

појављује индивидуум стања ствари "Каи/еп" (исказан зависном реченицом) у којем се опет са своје 

стране појављују индивидууми у ужем смислу "Klaus" (у улози агенса) и "Buch" (у улози објекта). 
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За диференцирање лексичког значења Шепингова истиче важност утвр

ђивања семантичких и селекционих обележја. Семантичка обележја Шепинго

ва наводи у виду импликацијских релација између предиката формалног јези

ка, 16 нпр. између предиката стања ствари типа erЬ/icken «угледати» и предиката 

стања ствари типа sehen 1 «видети»: 

Vs erЫick (s) ~ seh
1 

(s) 
Што би се природним језиком могло исказати на следећ начин: За сва 

стања ствари врсте erЬlicken важи да су она такође и стања ствари врсте sehen 1• 

То значи да глаголска лексема erЬlicken према глаголској лексеми sehen1 стоји 

у односу хипонимије. (Као ознаке предиката стања ствари Шепингова користи 

одговарајуће глаголске основе - у горњем примеру erЬlick и seh - на тај начин 

разликује предикате стања ствари од глагола којима се они исказују. Нумерички 

индекс - као у горњем примеру у предикату seh 
1

- наводи се уз оне предикате 

стања ствари који могу стајати у различитим падежним окружењима. Свака ци

фра (1, 2, 3 ... )упућује на посебно падежно окружење. Нумерички индекси које 
користи Шепингова имају потпуно формалну улоrу. За разлику од уобичајеног 

начина представљања глаголске валентности, цифре које она користи као нуме

ричке индексе не означавају број аргумената који се појављују у датом преди

катском оквиру.) 

Селекциона обележја Шепингова наводи као импликацијске релације 

између предиката стања ствари и падежних предиката, као у примеру: 

Vs seh1 (s) ~ 3х Сехр (х, s) Л Зу С0 (у, s) 
То јест: За сва стања ствари врсте (типа) seh 

1 
важи да се у њима појављу

је неки индивидуум ху улози експеријенсера као и неки индивидуум у који има 

улогу објекта. (Што имамо, рецимо, у примеру Karl sieht ein Haus «Карл види 
кућу».) 

Регистар семантичких улога којим се Шепингова служи у семантичком 

опису прилично је опсежан. Семантичке улоге у којима наступају индивидууми 

као учесници у стањима ствари означеним глаголима перцепције по Шепинго

вој јесу следеће: 

експеријенсер - индивидуум у којем се одвија спонтани и од стране 

индивидуума неконтролисан процес изазван оптичким стимулусима што их он 

прима преко очију; 

агенс - активни учесник у стању ствари који свесно и вољно управља 

својим визуелним апаратом; 

објекат - индивидуум који поседује особине које се могу визуелно опа

зити и који је непосредно перцепиран од стране експеријенсера. У улози објек
та појављују се индивидуми у ужем смислу (као у већ наведеном примеру Karl 

16 Овакав пос1)'nак Шепингове у основи се слаже са Крузовом меrодом значењских nоС'I)'штта (meaning 
postulates) коју он наводи као алтернативу класичној компонентној анализи (в. Cruse 1986: 22; Cruse 
200(}; 260) 
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sieht ein Haus), али и индивидууми стања ствари (као у примеру Karl hat den 
Unfall gesehn «Карл је видео саобраћајну несрећу»). У овом другом случају екс
перијенсер прима визуелне стимулусе што потичу од више индивидуума које 

он на основу својег знања о свету интерпретира као «индивидууме-делове)) (Te
ilindividuen) индивидуума саобраћајна несрећа; 

индиција - оно што експеријенсер опажа и на основу тога закључује о 

постојању одређеног стања ствари (Der Arzt sieht ап den Narben. dајЗ der Haftling 
gefoltert worden ist; Le medecin voit aux cicatrices que le detenu а ete torture «Ле
кар по ожиљцима види да је затвореник био мучею> ); 

спознани (дедуковани) објекат (das Erkenntnisobjekt) - индивидуум који 

се дедукује као чињенично стање на основу опажања нечега; овај индивидуум 

увек се појављује као индивидуум стања ствари исказан зависном реченицом (као 

у горњем примеру где је исказан објекатском реченицом). Уколико је у извесном 

стању ствари укључен неки идивидуум у улози индиције, онда се у том стању 

ствари неизоставно појављује и индивидуум у улози дедукованог објекта; 

интендирани објекат - индивидуум у ужем смислу који агенс намерава 

да перцепира (Wir hielten nach dem ZugAusschau «Погледом смо тражили ВОЗ))); 
интендирани дедуковани објекат - индивидуум стања ствари до чи

је спознаје агенс намерава да дође на основу посматрања нечега (Wir hielten 
Ausschau, оЬ der Zug pйnktlich in den Bahnhof einlaufen wйrde «Гледали смо да ли 
ће воз на време стићи на станицу)); 

пут - замишљена линија по којој се одвија визуелна радња. Овај вирту

елни пут може бити спецификован у односу на полазишну тачку (Weg-Ausgang
spunkt): Кlaus schaute von der Brйcke auf den Fluj3 hinunter «Клаус је са моста 
гледао у реку)); правац (Weg-Richtung): Er Ьlickte nach allen Seiten «Гледао је 
на све стране)); «пасаж)) (Weg-Passage): Dann stand der Direktor auf und Ьlickte 
durch das Bйrofenster «Онда је директор устао и погледао кроз канцеларијски 
прозор)) и крајњу тачку (Weg-Endpunkt): Wir schauten aufdas Gemi:ilde «Гледали 
СМО у СЛИКУ)). 

Шепингова глаголе визуелне перцепције дели на две основне групе: гла

голе визуелног опажања (Verben der visuellen Wahrnehmung) и глаголе визуелне 
радње (Verben des visuellen Handelns). У оквиру глагола визуелне радње издваја 
две уже спецификоване подгрупе глагола: оне које реферишу о радњи намера

ваног опажања (Verben des visuellen Handelns mit beabsichtigter Wahrnehmung) 
и оне који упућују на визуелну радњу са реализованим опажањем (Verben des 
visuellen Handelns mit vollzogener Wahrnehmung). Типове стања ствари на које 
упућују дати глаголи Шепингова дефинише преко њихових учесника. 

Gлаголи визуелног опажања означавају стање ствари у којем учествују 

експеријенсер и објекат (нпр. Georg sah den Eiffelturm «Георг је видео Ајфелов 
тораЊ))) или експеријенсер и дедуковани објекат (нпр. /сh sehe, dajJ du тйdе blst 
))Видим да си умораю) ). 
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Глаголи визуелне радње означавају стање ствари у којем се као учесни

ци присутни агенс и пут17 (нпр. Јеап regarde аиtоиr de lиi «Жан се осврће око 
себе»; Franz gиckt aus dem Fenster «Франц гледа са прозора»). 

Глаголи визуелне радње са намераваним опажањем означавају стање 

ствари у којем учествују агенс и интендирани објекат или интендирани дедуко

вани објекат (нпр. Hans halt nach FritzAusschaи «Ханс тражи погледом Фрица»; 
Раи! regarde si le facteиr а apporte dи coиrrier «Пол гледа да ли је поштар донео 
пошту»). 

Глаголи визуелне радње са реализованим опажањем означавају стање 

ствари у којем се појављује неки индивидуум истовремено у улози агенса и 

експеријенсера, као и неки индивидуум у улози објекта (нпр. Ich beobachtete sie 
dиrchs Glas der Veranda «Посматрао сам је кроз стакло веранде»; Раи! observe 
les astres «Пол посматра звезде»). 

Студија Шепингове је најуспелији покушај семантичког описа глагола 

визуелне перцепције са којим сам до сада био у прилици да се упознам. Због 

тога сам јој у овом прегледу и наменио највише простора. 

Представљена истраживања семантичког поља визуелне перцепције 

дају примере неких раширених поступака у семантичкој анализи глаголских 

лексичких јединица. Док се приступи Билове и Гриrорјеве могу подвести под 

традиционалну компонентну анализу, начини на које су остали овде предста

вљени аутори приступали свом предмету истраживања у основи се заснивају 

на анализи предикатско-арrуменатске структуре у којој битно место заузимају 

принципи падежне граматике и теорије валентности. Аналитички модели поје

диних аутора као битну компоненту укључују и друге поступке, попут генерати

вистичке лексичке декомпозиције на атомске предикате (код Роџерса) или мето

де значењских постулата (код Шепингове). За будући правац развоја у области 

семантичких истраживања лексичког поља перцептивних глагола, приликом 

израде модела семантичког описа, нарочито ми се значајним чини примена у ве

ћој мери, но што је то до сада био случај, принципа когнитивне лингвистике. 

17 Или, како то Шепингова каже, «нешто као nyn) (Schepping 1982: 33). Шепингова истиче сличност 
између глагола визуелне радње и глагола кретања, како то чини и Грубер (Gruber, 1967). 
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Мr Zeljko Markovic 

ON DIFFERENT APPROACHES ТО ТНЕ SEМANТIC DESCRIPTION 
OF ТНЕ VERВS OF VISUAL PERCEPTION 

Summary 

Since the l 970s, the verbs ofvisual perception have been intensively studied 
in the world linguistic literature. While constructing models for the semantic descrip
tion of the verbs of visual perception, the authors who dealt with these issues used 
different theoretical-methodological procedures. The paper presents some of these 
procedures with the examples from some extensive monographs which appeared in 
the German, English and Polish \anguage regions. 

Кеу words: verbs, visual perception, models of semantic analysis. 
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САЖЕТАК 

Предмет овога истраживања јесте утврђивање правилности у поступку форму

лације актантних семантичких улога и морфосинтаксичких образаца њихове формализа

ције. Поред семантичких улога и језичких образаца којима се оне именују, неопходно је 

навести и лексичко-семантичке, формално-синтаксичке и прагматичке услове од којих 

у великој мери зависи актантна семантизација. 

Кључне речи: актанти, семантичке улоге, формулација, формализација. 

О. УВОД 

Иако се још од шездесетих година када се појавила Филморова студија 

о дубинским падежима (Fillmore 1968) нижу радови о семантичким улогама, 
њиховом инвентару и идентификацији, чини се да би нам и данас, а посебно у 

србистици, добро дошао још један покушај да се наведе прегледан и не свака

ко коначан репертоар могућих семантичких улога, као и обрасци њихове језич

ке репрезентације. Овај рад може се гледати и у светлу унапређења наставне 

праксе, јер се у њему наводе поступци релевантни за утврђивање семантичких 

улога, али и одговарајући реченични модели који представљају њихове језичке 

матрице. 

1. ФОРМУЛАЦИЈА СЕМАНТИЧКИХ УЛОГА 

1.1. Под формулацијом семантичких улога не подразумевамо само пред
ложен инвентар семантема које се разврставају у распону од агенса до паци

јенса, већ и навођење оних семантичких компоненти у, на пример, лексичком 
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значењу, које су релевантне за идентификацију конкретне семантичке улоге. С 

друге стране, под формулацијом се подразумева навођење основних језичких 

образаца (реченичних и синтагматских) који представљају оквир за експлика

цију неке семантичке улоге. То значи да се семантичка улога идентификује на 

релацији актант (актанти) - глаголска валенца (реченични модел) - лексичка 

семантика. Ова релација подразумева да се појединачне улоге актаната, на при

мер, утврђују сразмерно доприносу развоју радње других актаната (Марко је 

то сазнао од Ане). С друге стране, сви актанти који су ангажовани у неком дога

ђају не морају бити и идентификовани (већ само имплицирани), а то је, дакако, 

у вези са неким реченичним моделима - нпр. у пасиву (Он је нападнут/ Банане 

се продају на улици). Од велике важности је и лексичка семантика од које у вели

кој мери зависи формулација конкретне семантичке улоге и уопште идентифика

ција броја актаната (Марко гаје натерао да оде! Криза гаје натерала да оде). 

1.2. Семантичка улога поставља се као резултат наше процене места и 
значаја појединачних актаната у развојној линији радње. Процена места актан

та подразумева сагледавање његове улоге и значаја у односу на друге евентуал

но укључене актанте (истоветно или другачије семантизоване), што се односи 

на то у којој мери доприноси развојној линији радње, односно, како је укључен 

у читаву догађајну целину. 

Под појмом актанта у лингвистичкој теорији подразумевају се и чисто 

семантичке али и синтаксичко-семантичке категорије'. У лингвистичку тео

рију овај појам уводи Лисјен Тенијер (Tesniere 1959: 102) који под актантом 
сматра жива бића и ствари које учествују у некој радњи. Истина, он схвата и 

међузависност форме и садржине наглашавајући да је први актант, заправо, 

агенс реализован на позицији граматичког субјекта, други актант је пацијенс, 

реализован на позицији директног објекта, а трећи, семантизован као бенефак

тор или десоцијатор2, остварује се на позицији индиректног објекта (Tesniere 
1959: 108). Тенијер, међутим, своју актантну поделу заснива на семантичком 
критеријуму, а не на њиховој формалној, реченичној репрезентацији. Однос на 

релацији актант и специфична синтаксичка функција резултат је само предо

дређености неких функција за одређене семантичке улоге, а која се изводи на 

основу каноничког реченичног модела субјекат - предикат - објекат, где су

бјекат остварује управљачки однос према предикату, тј. агенс према радњи, док 

објекат представља појам на коме се спроводи или ка коме је радња управљена. 

Каснији Тенијерови следбеници, а посебно Хелбиг (He!Ьig 1992: 249) под актан
том сматрају превасходно морфосинтаксички облик реченичне репрезентације 

1 У Хелбиговој теорији о акгантима (HelЬig 1992: 249) они су интерпретирани као глаголске (слободне 
и обавезне) допуне. Ипак, у појединим методолошким системима се за морфосинтаксички лик семан

тичких акганата предлаже употреба термина аргумент (Всеволодова 2000: 134). Аргумент у том сми
слу обухвата и акганте и сирконстанте, у случају да су условљени глаголском валенцом. 

2 Овај термин уводимо као подтип адресатне семантичке улоге која се најчешће везује за датив штете. 
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нејезичких ентитета, што значи да је први актант граматички субјекат, други и 

трећи су директни и индиректни објекат. Нама се чини сасвим разложним да се 

морфосинтаксички облик актанта назове аргументом (Всеволодова 2000: 134), 
док да се за актант везује само одговарајућа семантичка улога без обзира на тип 

језичке репрезентације. 

1 .3. Под семантичким улогама се подразумевају логичко-семантичке ка
тегорије којима се без обзира на формалну, тј. реченичну репрезентацију актан

ти семантизују, тачније категоризују према ангажовању у неком догађају. Семан

тичка улога је, дакле, експликација типа актантног ангажмана у неком догађају 

(или само радњи, односно стању) при чему се утврђује степен и тип међузави

сности на релацији актант - радња. Типологија семантичких улога, дакле, почи

ва на различитим улогама појединих актаната при остваривању радње, гледано 

из перспективе реченичног предиката и лексичког значења глаголске лексеме у 

тој функцији. Хијерархизација актаната у догађајном акту може се спровести 

према логичко-семантичком нивоу сваке радње. Актант на основу свог места у 

радњи остварује одговарајућу семантичку улогу, те је и његова одговорност за 

њену реализацију томе адекватна, тј. пропорционална. Степен агентивности, на 

пример, опада са већом удаљеношћу од прототипа (Fraщ:ois-Brochard 1994: 29), 
односно, идући од агенса ка пацијенсу (Rauh 1994: 52). Међутим, као део тог 
континуума чије у граничне тачке агенс и пацијенс налазе се и друге семантич

ке улоге као експеријент, адресат и инструмент3• 

За појмовно конституисање семантичких улога као логичких, концеп

туалних категорија од пресудне су важности категорије као акционалност (тј. 

активност/ неактивност или радња/ стање), кретање или узроковање промене, 

намерно и одговорно покретање и остварење предузете акције, као и могућност 

слободнога избора. Све ове категорије се појављују као активиране или неакти

виране у датом догађају. У идеалним околностима се све наведене константе и 

активирају при предузимању неке активности те се дати појам интерпретира 

као агенс. О којој семантичкој улози је реч, зависи од броја активираних у одно

су на укупан број константи. 

Дакле, приликом идентификације конкретних семантичких улога мора

ју се имати на уму одређени параметри релеванти за актантну семантизацију. 
Ти параметри су лексичко-семантички, синтаксички и прагматички. 

1.3.1. Када се говори о лексичко-семантичким параметрима, најпре 
се узима у обзир лексичка семантика. Именице су прворазредне лексичке је

динице за идентификацију актаната, али од њихових категоријалних обележја 

зависи и њихова проходност или предодређеност да одређену семантичку уло

гу семантизују. Тако ће именице са обележјем живо /+/ лако моћи да именују 
појам са улогом агенса, а посебно ако су класе nomen agentis (зидар, певач, пе-

О подтиповима агентивних, адресатних. инструментних и пацијентних улога опширније говори М. 

8. Всеволодова (Всеволодова 2000: 141-147). 
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кар). С друге стране, пред именице са обележјем живо/-/ постављају се многа 

ограничења. Ипак, ако је реч о инструментима, они се по свом агентивном по

тенцијалу приближавају именицама типа nomen agentis које одговарају у пот
пуности прототипу агентивног деловања. Неке дефиниције у традиционалним 

граматикама, али и у оним новијим (Charaudeau 1992: 3 81 ), неживим појмовима 
експлицитно одричу сваку агентивност. Још је Филмор (Fillmore 1968: 24) 
покушао да формулише дубинске падеже који идентификују семантичке односе 

између глагола и његових аргумената, тако је агентив падеж живог бића које 

се схвата као покретач радње, док је инструментШl падеж неживе силе или 

предмета који учествују као оруђе или узрок у акцији или стању које глагол 

идентификује. С друге стране, Комри (Com1·ie 1981: 58) не негира могућност да 
се и неживи појмови промовишу као агенси, а посебно када несвесни и неживи 

иницијатор радње није инструмент (Ветар је отворио врата). Прототипични 

инструменти могу бити одговорни за квалитет спроведене радње, а када се 

метонимијском заменом са оним ко их користи појаве као субјекат реченице, 

тада се могу интерпретирати као агенс (lvic 2002: 56). Метонимијском заменом 
односа карактеристична особина - носwtац особине, можемо неке апстрактне 

појмове агентивно тумачити (Правда ће победити). Под нешто измењеним 

условима и предмети који нису прототипична оруђа могу имати агентивну 

интерпретацију. Наиме, за оруђа је битан квалитет неке предодређене радње, 

док је у овом случају неки нови квалитет настао у посве неочекиваним око

лностима, у акцидентним ситуацијама (Дрво га је повредило )4, у којима се не 
може именовати непосредни узрочник или покретач (иницијатор). 

1.3.1.1. За актантну семантизацију релевантна је, наравно, и глаголска 
семантика. Будући да се глаголима именују како радње тако и стања којим су за

хваћени одређени појмови, то значи да појмови који спроводе радњу стварају та

кве ефекте који су страни појмовима који се појављују као носиоци стања. Као 

последица је различита семантизација актаната: Марко пева (Марко= агенс)// 

Марко је побледео (Марко= експеријент). У зависности од типа радње и неаген

тивно интерпретирани актанти се различито семантизују. Тако уз глаголе дава

ња и говорења други и трећи актант се различито семантизују са становишта 

латентне контроле читавог догађаја. Степен контроле је највиши код агенса, 

мањи код адресата, а најмањи код пацијенса (Марко ми је дао юьигу (Марко = 
агенс; ми= адресат (реципијент); књигу= пацијенс )). Идентификацијом одгова
рајућих семантичких параметара можемо елиминисати оне семантичке улоге 

које су у непосредној зависној вези са активирањем само специфичних параме

тара. Тако пара.четри живо /+/, акционалност /+/, вољност/+/, одговорност/+/ 
и контрола/+/ одговарају прототипу агентивности, тј. агенсу. С друге стране, 

4 У франuус1rом и немачком језику у овом случају се често употребљавају и пасивне конструкције кој и
ми се дстопикалнзујс агенс а топикализује пацијенс: /1 est Ыesse par zm шЬrе; Er isf \'Оп einem gefallenen 
Пcrum vcrletzf июrdеп. 
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изостанак неких параметара не значи остваривање друге семантичке улоге, већ 

само удаљавање од прототипа (нпр. однос живо/+/ и живо/-/: Марко је ударио 

Перу/ Река је однела ча.мац). Супротно агенсу стоји пацијенс за који су каракте

ристични параметри живо/+, -!, акционалност /-/, вољност/-/, одговорност/-/ и 
контрола/-/. Неретко се, међутим, у једној догађајној целини појављују актанти 

чије се семантичке улоге смењују: Марко је приморао Ану да устане (Марко : 
Ана= агенс: адресат// Ана: "устати"= агенс: акција). 

Читав низ глаголских лексема својим семантичким потенцијалом 

захтева увођење и других актаната и то с партнерском улогом (играти се, 

венчати се, свађати се) чији је допринос, мање-више, исти. Насупрот овоме, 

концепт координиране агентивности не подразумева само симултано деловање, 

већ и сукцесивно, што представља заједнички, координирани подухват у 

извршењу неке акције, који се може представити и као ланац одговорности коју 

деле агенс-иницијатор с контролном функцијом и адресат-манипулисани са 

функцијом спроводника (Пераје саветовао Марку да се преда). 

Велик број радњи може се интерпретирати као кретање међу актерима 

који су у неком односу (Dowty 1991: 572). Међутим, концепт кретања се ипак 
мора схватити као модификација, тј. способност да дође до неких промена и да 

се оне узрокују и контролишу (Schlesinger 1995: 49). Круз сматра (Cruse 1973: 
18) да је агентивност улагање сопствене енергије да би се остварила радња 
именована предикатом. 

Када се говори о степену међузависности актантних улога као и њихо

вој хијерархији, у том случају се, на пример, мора узети у обзир критеријум 

вољности при спровођењу радње. С друге стране, под типом међуодноса мора 

се имати у виду основна подела на активно и неактивно учешће актаната (акци

оналност /+, -/) при чему се као супротстављене категорије добијају начелно 
субјекат и објекат, или актив и пасив, односно, агенс и пацијенс. 

1.3 .2. Формулација семантичких улога мора поћи и од неких језичких 
категорија, а то је глаголска дијатеза, односно, активна и пасивна реченица које 

се директно супротстављају како по броју експлицираних актаната, тако и по 

формално-језичкој репрезентацији. Такође, веома важна категорија јесте и гла

голска валенца, што је у директној вези са бројем и типом уведених актаната. 

Агенс је семантичка категорија која се лексикализује и граматикализује 

у зависности од његове способности да реализује неку радњу, или од начина на 

који се у њу укључује, услед чега и не постоји специфична, јединствена морфо

синтаксичка форма којом се уводи. Ретематизацијом исказа агенс у нетипичној 

форми редовно се преводи у агенс у типичној форми, тј. у номинатив (граматич

ки субјекат), и на тај начин граматички субјекат постаје истовремено пресек 
агенса и топика (Comrie 1981: 107). 

Најопштија дефиниција агенса полази од тога да је он вршилац радње, 

односно, појш.1 коме се вршење радње приписује (Ивић 1963: 23). Овако конци-
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пирана дефиниција полази од идеалне логичко-семантичке организације рече

нице у којој су именовани учесници неке свесно предузете активности као и 

сама та активност. С друге стране, за пацијенс се према томе може тврдити да 

представља појам супротстављен појму који се сматра агенсом, што значи да му 

се не приписује никаква радња. Тако постављена дефиниција пацијенса изведе

на је на основу идеалног распореда семантичких улога, што одговара прототипу 

семантичке улоге. Међутим, неретко се учесници налазе у околностима које не 

одговарају прототипичним. 

У случају идеалне (каноничке) активне реченичне структуре, где 

је у позицији субјекта именица, а у функцији предиката пунозначни глагол 

акционе семантике (Марко пева), може се очекивати поклапање агенса и 

граматичког субјекта. У пасивној реченици таква могућност је искључена, а 

граматикализација агенса је, по правилу, факултативна. У неким језицима у 

случајевима када позицију субјекта заузима нереференцијално употребљена, 

тј. семантички испражњена лична заменица, информација о агенсу се редовно 

уводи неком статусно нижом формом ( Il те /аиt travailler; Es geht mir gиt), 
те се у оваквим примерима говори о логичком субјекту (агенсу). Слично је 

и у случају имперсоналних реченица: Добро ми је. Мада се често појмови 

логички субјекат и агенс изједначавају, они су у правом смислу речи форма и 

садржина истог феномена. Наиме, када је реч о логичком субјекту, ради се о 

језичком изразу као делу реченичне структуре ван граматичког субјекта (Lyons 
1977: 125) којим се именује вршилац радње или носилац неке особине или 
стања, што, представљајући исходиште концепта догађајности, представља и 

агенс. Агенс је, дакле, појам чија се улога у односу на радњу манифестује као 

активност иницирања и покретања, а да се при томе не везује стриктно ни за 

једну реченичну позицију, за разлику од логичког субјекта који се не поклапа 

са граматичким. 

1.3 .2.1. Важно питање јесте и то која семантичка улога у реченици мора 
бити идентификована. Гледано из реченичне перспективе то зависи од глаголске 

лексеме у функцији предиката и тила самог прециката (Ивић 1968: 7), тј. од тога 
да ли се глаголом именује радња или само констатује нечије стање. Активни 

учесник неке радње јесте агенс, док је носилац неког стања, по правилу, 

експеријент. Са комуникативног аспекта, важно питање је и да ли се она може 

или жели именовати и идентификовати, и под којим условима (збивања типа 

Грми; Сева). 

1.3.2.2. Аналогно имперсоналним реченицама, у којима је предикат 
у чеутралном облику, лишен конгруентне способности, постоје и безагентне 

реченице, тј. реченице у којима се ниједним од реченичних конституената не 

упућује на нечију агентивну улогу. То може значити да он и не постоји, илије из 

неког разлога његово именовање изостало. С друге стране у пасивној реченици 

је идентичност агенса и граматичког субјекат искључеча. 
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Типичан пример за безагентне реченице су реченице у којима се 

реферише о атмосферским појавама (Ивић 1960: 53)5
• Мада се у њих може 

увести граматички субјекат, њима се именује сам догађај, а не неко или нешто 

што би могло бити укључено у њега. 

Слично овоме, имперсоналне реченице са значењем психофизичких 

стања или физиолошких појава (Мука мије; Лепо мије; IZ те plait d'etre ici; Es 
gefallt тir hier) реферишу о експеријенту као о невољном и неактивном учеснику 
у догађају (Ивић 1963: 23), те упућују само на његов однос према насталим 
околностима6 • Овим структурама се исказ структурира као објективизација 
субјективне тврдња (Овде је лепо). 

1.3.2.3. Појединим структурама упућује се на неодређеног појединца 
или мноштво као неконкретизованог или уопштеног вршиоца радње (Ивић 1962-
1963: 93). У француском и немачком језику у том случају постоје неодређене 
заменице које заузимају субјекатску позицију, док се у српском као еквивалент 

појављује имперсонална реченица са морфемом се (Оп dit qи'il vieпt; Мап sagt, 
daj3 er kоттt; Прича се да долази). 

У наведеним примерима информација о агенсу је увек била ван теме 

реченице, а ретематизацијасе постиже заменом енклитичких заменичких облика 

пуним облицима, или реструктурирањем реченице на субјекатско-предикатску 

форму (Мени се спава; Идем да спавам). 

1.3.2.4. Прототипична структура са детопикализованим агенсом јесте 
пасивна реченица. У случају аналитичког пасива у српском језику агентивна 

формализација се постиже или предлошким генитивом (од+ G) или слободним 
инструменталом7 који углавном има плуралску интерпретацију. С друге стране, 
у случају пасива са мор фе мом се изостављање агентивне форме је правило (Овде 

се продају кокице), мада постоје потврде и за супротно (Овде се износе лажне 

информације о мени од оних учесника који су у ту аферу дубоко умешани). Када 

је реч о активним реченичним формама са пасивном интерпретацијом, агенс се 

редовно изоставља (Овде пише да је забрањен улаз). 

1.3.2.5. Читав низ субјекатско-предикатских реченица онемогућава 

интерпретацију субјекта као агенса јер он не представља иницијатора радње 

или учесника у некој њеној развојној фази. Само по изузетку о субјекту-агенсу 

5 Заменица es као формално-граматички субјекат у немачкој имперсоналној реченици не стоји ни са 
једним елемеЈТТОм у парадигматској вези (Engel 1986: 951 ). То је нефорички елемеm (Platzhalter, nicht
pЉrisches es) јер је неопходно само попун~пи предње, субјекатско поље (ZiЉnun 1997: 1082). 

6 У француској граматичкој теорији (Bechade 1986: 99) лична заменица трећег лица сингулара мушког 
рода i/ (али и 9а, се и се/а) има у им персоналној реченици статус граматичког субјекта (sиjet appareпt), 
а зависна падежна форма неке референцијално употребљене личне заменице у таквој реченици има 

статус логичког субјекта (sujet reel). 

Конструкција по + L у пасивним, али и у активним реченичним структурама може реализовати про
агентивну функцију (Васић 1996: 100): Послао је писмо по брату. Информација о агенсу може бити 
садржана и у конструкцији у+ L: У тим драмама се виде његове идеје (Batistic 1967: ЗО). 



214 Мр Миливој Алановић 

реферише се копулативним предикатима (Он је на факултету), као и глаголима 

типа имати, налазити се, лежати и др., који само под специфичним око

лностима упућују на свесног, контролишућег вршиоца. И копулативни глаголи 

отварају место за субјекат-агенс ако се, у зависности од лексеме у предикативној 

функцији, као конкурентна форма таквом предикату може појавити прост 

предикат са пунозначним глаголом (Тата је у башти = Тата копа/ плеви). 

1.3.3. Различите говорне стратегије, са становишта прагматике, воде 
ка другачијој формализацији идентификованих актера или чак укидању сваке 

информације о њима. У зависности од односа говорног лица према читавом 

догађају или његовим учесницима, исказ се може тако структурирати да он 

такве релације и одрази. Искази Марко путује са Аном и Ана путује са Марком 

одражавају само другачију перспективизацију исказа, те се с једне стране налазе 

синтаксеме које се могу назвати типичним формама (Марко, Ана), док оне друге 

нетипичним за одговарајућу семантичку улогу (са Аном, са Марком). Мада 

не постоји нужна ни стална веза међу појединим формама и одговарајућим 

семантичким улогама, ипак је могуће издвојити најучесталије појавне облике. 

1.3.3.1. Номинатив у функцији граматичког субјекта активне реченице 
је типична форма за исказивање агенса. Њим се може изразити ефективни 

вршилац радње, њен иницијатор или реализатор (спроводник), те се због тога он 

и може третирати као прототипична форма. Прототипичним формама не само 

што се указује на исходиште саме радње, већ су оне и тематски део реченице. 

Неке форме, иако нису у номинативу, упућују на истоветну улогу у 

спровођењу радње, какву имају и учесници уведени номинативном формом. 

Поред типичног социјативног типа кореференцијалности у инструменталу 

(коагентивни/ копацијентивни инструментал - са+ I), могу се појавити и други 
семантички типови: у генитиву (поред + G), дативу (насупрот + D), акузативу (уз 
+А), инструменталу (међу+ I). И номинативом се може увести други учесник у 
неком подухвату, али је тада предикат у плуралу (Ана и Марко путују). Међутим, 

ако је други учесник накнадно уведен (као и + N) плурализација предиката 
изостаје. Кореферентним формама се уводи учесник у тематском делу реченице, 

што је део говорне стратегије да се реферише и о неким пропратним околностима 

битним за радњу и учеснике у њој (а то су темпоралност, симултаност или 

сукцесивност, познатост учесника или очекиван ост новонасталог развоја догађаја 

и др.). Кореферентне форме подразумевају присуство још једне типичне форме 

(независне или зависне падежне форме) која је увек у рематском делу исказа 

(Поред мојих пријатеља и њени су бWiи на прослави/ Поред мојих пријатеља 

видео сам и њене; Сем Ане, дошле су и Бранка и Катица/ Сем Ане, видео сам и 

Бранку и Катицу; За разлику од њега сви су стигли на време/ За разлику од њега 

друге нисам видео; Уз њих су дошле и остале званице/ Уз њих сам видео и друге 

званице; Путујем с њом сваки дан на посао/ Видео сам га с Маријом; Међу оним 

људима био је иједан дечачић/ Међу њима сам видео Марка). 
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1. 4. Хијерархизација семантичких улога 
1.4.1. Под појмом хијерархизације семантичких улога подразумева се 

пре свега утвђивање инвентара семантичких улога, али и имплицитна селекција 

која води промовисању агенса и пацијенса као примарних семантичких улога 

према којима се одмеравају остале, схваћене као њихове инваријанте. Дакле, о 

њиховим инваријантама се може говорити ако се удаљавањем од прототипичних, 

међусобно супротстављених категорија, добијају такве семантичке улоге 

које, мање-више, са обема централним деле известан број активираних или 

неактивираних константи. Тако се у поступку експликације семантичких улога 

мора поћи од оних централних (агенса и пацијенса), тј. од типичних логичких и 

синтаксичко-семантичких појавних образаца, па све до оних специфичних. 

1.4.2. Инвентар семантичких улога може се представити као континуум 
чије су граничне тачке агенс и пацијенс. 

Агенс и пацијенс представљају централне семантичке улоге јер се 

појављјују као супротстављене улоге са аспекта одговорности и контроле. Док 

агенс у прототипичном смислу покреће радњу и спрофодије у потпуности или 

само у одређеној фази, дотле пацијенс нема никакву контролу над радњом коју 

покреће агенс. У одређеним ситуацијама агенс може бити једини актант (нпр. 

глаголи кретања), док се у случају пацијенса подразумева ангажман агенса. 

Синтаксички и прагматички разлози понекад интервенишу те се таква инфо

рмација контекстуално само имплицира (у пасивној реченици). 

Пацијенс је дакле увек други актант којије са аспекта радње коју покреће 

агенс неактиван, али је у њој директно ангажован. У сложеним догађајним 

целинама поједини актанти су ангажовани у двема радњама, као у случају 

атрибутске објекатске реченице (Видим га како трчи). 

Веома близак агенсу јесте експеријент, који се може дефинисати и 

као доживљавач неког стања. За разлику од агенса коме се приписује радња, 

екперијенту се приписује неко стање. С обзиром на то и сам степен контроле 

изразито опада. 

На основу Тенијерове актантне типологије број актаната је ограничен 

на три. Трећи актант је адресат који није директно ангажован у радњи која се 

приписује агенсу, већ је она само усмерена ка њему, што значи да у његовој 

сфери одговорности агенс жели да постигне какав ефекат. 

Из пацијентног опсега се може издвојити улога инструмента, који се 

може интерпретирати као модификовани, други објекатски интерпретирани 

актант. Наиме, инструменти су примарно објекти, али се агенсов захват на њима 

не региструје. Оно што је у фокусу догађаја јесте да се постигне нови ефекат 

ван самог инструмента, али захваљујући неком његовом квалитету. 

1.4.3. Неретко се исказом реферише о сложеним догађајним целинама 
које подразумевају сложену међуактантну интеракцију која резултира својеврсном 

хибридизацијом (усложњавањем) или двосмерношћу семантичких актаmних улога. 
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Тако, извесна скупина каузативно-манипулативних глагола (натерати, 

приморати)8 не одриче агентивно деловање пацијенсу, већ напротив, нужно 

имплицира на синтаксичком плану објекатску клаузу у којој је пацијенс суперо

рдиниране клаузе агенс у субординираној (Batistic 1978: 76). У овом случају 
један учесник у догађају преузима улогу иницијатора, а други је ефективно 

спроводи од почетка до краја. У суштини, ради се о најмање два учесника, 

статусно различита, који су ангажовани на остварењу једног циља различитим 

поступцима и у различитим фазама. 

Да би се неком оперативном дефиницијом обухватиле све семантичко

логичке категорије агентивности, агенс треба схватити као вршиоца радње без 

обзира на то да ли је он само покреће (иницира) или је ефективно спроводи 

до краја, као и то да ли је он вољно ангажован у њој или није. Агенс се, дакле, 

може остварити као реализатор комплетне радње, и при томе је и иницијатор 

и спроводник и финализатор, или као реализатор неке фазе радње, и тада је 

њен иницијатор или финализатор. Насупрот њему, пацијенс и адресат не 

представљају нужно неактивне учеснике у неком догађају, већ је њихова тзв. 

неактивност резултат активности агенса, односно она представља реплику на 

агенсово деловање. Тако у примеру Професор нам говори о једначинама други 

актант није неактиван јер би се на основу распореда улога реченица могла 

преформулисати Ми слушамо професорово предавање о једначинама, на тај 

начин и адресат располаже извесним потенцијалом који пре одговара агенсу. 

Слично је и са екстерно каузираним стањима Ова нас је изјава повредила, где 

објекат остварује двоструку улогу (Алановић 2006: 175). У односу на агенс он 
је пацијенс, а у односу на радњу "повредити" он је експеријент (Ја се осећам 

повређеним због те изјаве). 

Ако пажљивије посматрамо претходне примере, можемо закључити да 

агентивност као феномен надраста сам агенс јер се, на пример, улога фазног 

реализатора може доделити и адресату (па чак и пацијенсу) нарочито у случају 

координиране (симетричне) агентивности: Помогао сам му да унесемо ствари. 

Као што се види у сложеним догађајним целинама наизменично 

се смењују семантичке улоге актаната. Тако претходни пример можемо 

фрагментирати на саставне компоненте догађаја: Ја сам му помогао/!Ми смо 

заједно унели ствари. 

Талми Гивон (Giv6n 1990: 521) сматра да се прототипична агентивност 
манифестује степеном контроле, избора и независног деловања. Тако се, на 

пример, уз каузативно-манипулативне глаголе агентивност смањује падом 

могућности да се ова три параметра остваре. У случају активне улоге пацијенса, 

када пружа отпор агенсу, према њему остварење радње зависи: а) од јачине 

8 У француском језику је изразито nродуктивна каузативна конструкција с глаголом/аirе + infinitit': Les 
enfanls entrenl > Ј! fait entrer les enfants. 
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намере и контроле агенса; б) од степена директног контакта између агенса и 

пацијенса; в) од степена отпора који пру.жа манипулисани. 

Штавише, када је реч о прототипичним транзитиним глаголима (Givбn 

1990: 565), њима се уводи вољни, иницирајући, активни агенс, онај који 

контролише догађај. 

Управо феномен одговорности спаја човека као свесног иницијатора 

радње и инструмент као оруђе од кога зависи квалитет предузете радње. Низ 

агенс-моћ-инструмент -пацијенс представља континуум контроле (Comrie: 
1981: 59) у ком она прогресивно опада од агенса ка пацијенсу. Она опада идући 
ОД појмова с обележјем живо /+/ ка онима са живо /-/. Контрола представља 
израз тежње агенса да се спроведе или покрене радња уз његову сагласност о 

начину и циљу реализације. Агентивност је у неким околностима типична и за 

адресат и за пацијенс. У примеру Добио сам писмо контрола се тиче могућности 

да се писмо одбије. У принципу се сматра да је агентивност већа код адресата 

него код пацијенса, што се најбоље очитује у глаголима давања и говорења где 

је адресат у односу на пацијенс знатно активнији. Изузетак је конструкција у 

којој је објекатска клауза комплементизатор транзитивном глаголу перцепције 

и детерминатор агентивног објекта. У том случају је пацијенс радње управног 

предиката истовремено агенс радње коју изражава предикат објектске клаузе. 

Такве структуре редовно имају два агенса, од којих је један истовремено и 

пацијенс (Чујем Ану како пева; Лlедам Марка како коси траву). Основни 

агентивни параметар, дакле, јесте контролна моћ, што значи да уколико актант 

не располаже никаквом контролном моћи, а она подразумева одговорност за 

настанак, развој и прекид активности, он се не може промовисати као агенс. С 

друге стране, актант може располагати одређеном контролом само у одређеној 

фази, али ако то није фаза покретања радње, припада му хијерархијски нижи 

статус у односу на агенс-иницијатор. 

Као што се може закључити један од кључних субпараметара, а који је 

у директној вези са акционалношћу, јесте каузација, односно иницирање неке 

радње или стања. На тај начин се у различите хијерархизоване равни постављју 
агенс-манипулатор и адресат-манипулисани (Марко је Ану натерао да устане 

рано). 

Полазећи од логичко-семантичких параметара који се јављју као акти

вирани или неактивирани (тј.+/-), а то су живо, акционалност, вољност, одго

ворност и контрола, може се формулисати инвентар семантичких улога. Типо

логија семантичких улога у великој мери зависи управо од спектра релевантних 

параметара, али и од процене у којој мери су неки од њих активирани. Тако на 

пример, за експликацију семантичке улоге инструмент најважнији диференци

јални параметар јесте живо/-/ (Ударио сам га каменом), док је за експеријент то 

акционалност /-/ (Марко је поцрвенео). С друге стране, када је реч о пацијенсу, 
ниједан од наведених параметара не мора бити активиран (Чита;w књигу). 
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2. ТИПОЛОГИЈА АКТАНТНИХ СЕМАНТИЧКИХ УЛОГА 

У овом поглављу биће представљен инвентар актантних семантичких 

улога. Навођење семантичких улога полази од параметра централности, тј. од 

основних семантичких улога ка оним прелазним. Прелазне семантичке улога рас

поређују се у опсегу од агенса до пацијенса, што зависи од броја и типа активира

них константи. Ова систематизација семантичких улога на централне и прелазне 

заснована је на схватању Ван Вал ина које подразумева постојање само две семан

тичке макроулоге, и то агенса и пацијенса (Van Valin 1996: 1О1 ), при чему све оста
ле могу бити смештене у агентивно или пацијентивно семантичко поље. 

Агенс9 - представља централну семантичку улогу, што у семантици 

представља еквивалент граматичком субјекту у синтакси. С обзиром на то да 

субјекат има управљачки однос према предикату, тако и агенс остварује упра

вљачки однос према радњи, што значи да је одговоран за радњу чији развој 

контролише. Сви наведени параметри морају бити активирани да би одређени 

појам био идентификован као агенс. Изузетак представља само параметар живо 

/+/, који под одређеним условима може бити смењен својим бинарним паром 
(живо/-/). С обзиром на тип предузете радње као и учеснике у њој, и сам агенс 

може бити семантизован на различите начине. Прототип агентивног деловања 

отелотворен је у виду ефективног агенса који се остварује у случају радњи лек

сикализованих глаголима акционе семантике, и то оних радњи које су управље

не ка неком екстерном објекту, односно које су екстериоризоване (Марко пије 

млеко; Ана трчи). Ако је реч о неким когнитивним, афективним или перцептив

ним радњама, реч је о рецептивном агенсу будући да се у случају постојања 

екстерног објекта никакав захват на њему не спроводи (Марија воли свој посао; 

Ана ме је препознала). Специфичан однос између актаната граматикализован 

је глаголима каузативно-манипулативног и инструктивног типа, а он почива на 

односу манипулатор-манипулисани. У том случају pe'I је о агенсу ауторитета 
јер радња коју предузима агенс-манипулатор није експлицирана, а манипулаци

ја се неретко заснива на статуској разлици међу актантима (Марко је натерао 

МW!ана да поспреми собу). У случају да се агенс карактерише обележјем живо 

/-/, он се може појавити као инструмент. Инструментни агенс је реализован у 
случају одсуства експлицитне везе са агенсом-управљачем, а посебно онда када 

је управо инструмент одговоран за неки новонастали резултат, односно квали

тет (Овај кључ отвара све браве). Ако се радња везује за неке природне појаве, 

предмете и уопште појмове који се не могу схватити као инструменти, тада је 

реч о акцидентном агенсу (Ветар је оборио врата). С друге стране, ако се ме

тонимијском везом са експлицираним појмом агенс посредно може идентифико

вати, реч је о симулативном агенсу (Правда ће победити). 

9 Представљена типологија агенса изнета је у раду Прилог murюлoгuju агенса (на примерима из срп
ског, француског и немачкогјезика) М. Алановића (Алановић 2004: 193). 
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Пацијенс 10 
- уз агенс представља другу централну семантичку улогу. 

Пацијенсом се сматра сваки појам који нема никакву контролу над радњом која 

му се и не приписује, што значи и не спроводи је. Пацијенс представља други 

актант, што значи да се први актант, тј. агенс мора барем имплицирати. Дакле, 

параметри вољност, одговорност и контрола нису активирани, а остали нису 

дистинктивни. У сложеним догађај ним целинама паци јенс не мора бити неакти

ван, али не спроводи радњу која се везује за агенс. Субпацијентни типови могу 

се идентификовати с обзиром на тип захвата који агенс спроводи на пацијен

су, што је лексикализовано семантиком глагола у функцији предиката. Тако се 

креативним глаголима уводи пацијентни тип креатив, који представља крајњи 

резултат агенсовог деловања, док се читав низ другачије перципираних појмо

ва-објеката у креативу као резултату радње не препознаје (Изградио сам !SJ!fu,· 
Написао сам задатак). У случају да се првобитни појам препознаје и након 

предузете радње, при чему су битна својства пацијенса промењена (облик и 

сл.), реч је о трансформативу (Самлео сам месо; Исекао сам дрва). Пацијент

ни субтип веома близак трансформативу јесте модификатив, али он подразу

мева само спољашњи захват на пацијесу, при чему његова битна својства нису 

промењена (Окречио сам собv). Глаголи когнитивних и афективних радњи зах

тевају пацијенс типа рефлектив, будући да се на таквом појму не предузима 

никакав трансформационо-модификаторски захват, док је агенсов ангажман у 

радњи изразит (Цео дан размишљам о њој). Специфичан захват на пацијенсу 

се спроводи у случају када се само мења распоред актаната који су део исте 

догађајне целине. С обзиром на то да се мењају само релације међу појмовима 

(уз глаголе кретања, тј. промене места), тако семантизован пацијенс можемо 

интерпретирати као релатив (Померио сам сто; Отворио је врата). Изузетно 

велика скупина глагола аудитивне и визуелне перцепције омогућују пацијенсу 

да никакав агенсов ангажман у својој сфери и не идентификује. Такав пацијенс 

зовемо перцептивом, јер је минималан ангажман и самог агенса у радњи (Ви

део сам Марка на станици). 

Експеријент 11 
- представља својеврсну инваријанту агенса (рецептив

ни агенс (Алановић 2004)). Ова семантичка улога се везује за носиоце одре
ђених стања за која могу бити одговорни, али чији настанак и престанак по 

правилу не контролишу. Диференцијална обележја експеријента у односу на 

прототипични агенс су контрола/-/ и акционалност /-/. С једне стране, за агенс 
се везује радња коју покреће, док се, с друге, у случају експеријента експлицира 

само његово стање. Блискост са агенсом се очитује у оним примерима где не 

постоји други актант, већ се у сфери једног актанта одвија читава догађај на це

лина (Поправио се; Поцрвенео је од стида; Боли ме глава). Такође, треба имати 

10 О пацијентним подтиповима типа креатив и перцептив говори М. В. Всеволодова (Всеволодова 
2000: 144). 

11 О појму експеријента говоре Лазар (Lazard 1994: 64), Всеволодова (Всеволодова 2000: 143) и др. 
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у виду и његов свесни ангажман да, као резултат, у одређено стање дође (зноји

ти се од вежбања). 

Адресат 12 
- ова семантичка улога по неким особеностима може да се 

укључи у пацијентно семантичко поље. Диференцијални параметар у односу 

на прототип пацијенса представља извесна моћ контроле, а која се односи само 

на терминалну фазу радње коју покреће агенс. Ограничена контролна фаза адре

сата омогућује му да се, ако активира свој агентивни потенцијал (а то је активи

рање параметара одговорност и контрола), не оствари циљ и намера покретања 

радње којаје у сфери одговорности и контроле агенса. Контролна моћ адресата, 

у том случају, читаву догађајну целину враћа на почетак, тј. пацијенс у сферу 

агенса, чиме отпочиње нови циклус актантног ангажмана. С друге стране, зао

круживање догађајне целине остваривањем првобитног циља радње, доводи до 

модификовања и ове семантичке улоге чиме се адресат (Марко мије послао пи

смо) појављује у субулогама као реципијент (Ана ie добwtа Марково пис.мо); бе
нефактор у случају да у његову корист иде радња коју покреће агенс (Купио ми 

је поклон), или у случају десоцијатора на његову штету (Украла мије сат). 

Инструмент 13 
- представља такву семантичку улогу која у себи инте

грише централне параметре карактеристичне за агенс и пацијенс, а то су одго

ворност /+/ и живо /-/, те контрола/-/. Наиме, концепт одговорности када су у 
питању инструменти треба релативизовати. Не треба изгубити из вида да се ин

струменти понашају као пацијенси, али радња коју предузима агенс није упра

вљена ка инструменту, већ ка пацијентном/ адресатном актанту (Песмом нас 

је развеселио < Он нам пева песму и тиме нас је развеселио). Смисао читавог 
подухвата, дакле, није да се постигне ефекат у сфери инструмента, већ, напро

тив, у сфери пацијенса/ адресата. Контрола коју има агенс успоставља се прво 

над самим инструментом, а потом и над пацијенсом/ адресатом. Одговорност 

инструмента тиче се само квалитета радње као њеног резултата (Овим кључем 

ћеш све браве отворити). На тај начин инструмент се јавља споном између 

агенса и пацијенса/ адресата. Изостанком експлицитне везе са агенсом или па

цијенсом и његов статус се мења (в. инструментни агенс). 

Егзистијент 14 
- представља неутралну семантичку улогу којом се иден

тификују актанти као носиоци неких особина, њихове просторне, временске и 

друге релације (Ана је висока; Марко је у соби; Књига није у библиотеци). Тако 

семантизовани актанти нису покретачи радње, нити носиоци стања, већ се само 

12 Термин адресат употребљен је у значењу у ком га користи и М. В. Всеволодова (Всеволодова 
2000: 145) и при томе наводи и адресатне подтипове као бенефицијенс и реципијенс. Термин бенефак
тор употребљава се према Тенијеру (Tesniere 1959: 109), док као супституент његовом термину који 
одговара дативу штете уводимо десоцијатора. Као алтернативни термини, појављују се и дестина

тор или атрубутор (Lazard 1994: 64). 
13 Овај термин појављује се у истраживањима Всеволодове (Всеволодова 2000: 146), Лазара (Lazard 

1994: 64), Филмора (Fillmore 1968: 24) и др. 
14 Овај термин М. В. Всеволодова (Всеволодова 2000: 141) уводи у значењу протагонист бытия. 
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реферише о њиховом постојању или присуству неке друге релевантне поједи

ности у вези са њима. Релевантни семантички параметри су акционалност /-/, 
контола /-/и одговорност/-/. Најчешћи формални оквир за ову семантичку уло

гу су глаголи са егзистенцијалним значењем и они сводиви на њих у функцији 

предиката. 

3. ФОРМАЛИЗАЦИЈА АКТАНТНИХ СЕМАНТИЧКИХ УЛОГА 

Тек пошто се одреди инвентар актантних семантичких улога, оправдано 

је поставити питање њихове језичке репрезентације. Сасвим је јасно да, будући 

даје реч о стварима, живим бићима и појединим појавама, као погодан језички 

знак за њихово именовању буду именице које, с друге стране; на реченичном 

нивоу остварују различите функције, тачније налазе се у различитим морфо

синтаксичким облицима. Полазећи од типичних морфосинтаксичких облика 

репрезентације основних актантних семантичких улога, у овом поглављу ћемо 

се руководити уобичајеним и устаљеним методолошким проседеом у излагања 

језичких факата, а он подразумева идентификацију типичних падежних функци

онално-семантичких појавних облика. 

Номинатив - представља падеж граматичког субјекта, али се појављује 

и у предикативној функцији. Стога, у зависности од лексичке семантике и гла

гола и његових аргумената остварују се и различите семантичке улоге субјекта 

- агенс: Марко пева; експеријент: Марко је побледео; адресат: Марко је добио 

књигу; инструмент: Игла нам служи за шивење; пацијенс: Марко ми се допа

да; егзистијент: Марко је висок. 

Генитив - иако генитив има изразито сложен синтаксичко-семантички 

потенцијал (од субјекатског и објекатског значења до детерминативне функци

је) и он може да под одређеним условима изрази све семантичке улоге - агенс: 

Добио сам писмо од Ане; експеријент: Из њега зрачи љубав; адресат: Вест је 

већ стигла до њега; инструмент: Ми само преко телефона комуницирамо; па

цијенс: Одрекао сам се пића; егзистијент: Има доста књига на полици. 

Датив - представља типичан падеж којим се уводи индиректни објекат 

или логички субјекат (агенс/ експеријент) у имерсоналној или (имперсоналној) 

модалној реченици. Попут других падежних облика, и датив се појављује као 

формални знак свих расположивих семантичких улога - агенс: Чини ми се да 
ће пасти киша; експеријент: Мука мије од свега; адресат: Послао мије књигу; 
инструмент: ЗахваљЈ!.јући туђем новцу Марко се обогатио 15; пацијенс: Ана .м.v 

је нанела озбwьне повреде; егзистијент: Меније оса'!mаест година. 
Акузатив - премда је то типичан падеж директног објекта те најлакше 

идентификује пацијенс, у имперосналним реченицама се акузативом неретко 

15 О инструменталном дативу и локативу говори И. Антонић у свом поглављу о падежним функцијама 
и значењима у Синтакси саврелtенога српског језика (Пипер 2005: 192; 292). 
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именује агенс или експеријент. Тако се и у случају акузатива све семантичке 

улоге под одређеним околностима остварују - агенс: Ова фuлм ме је натерао 

на сузе; експеријент: Наједном ме је обузео страх; адресат: Обавестио сам их 

о свим појединостима; инструмент: Користим домаћи сапун за ручно прање; 

пацијенс: Ошамарио сам га; егзистијент: Стигле су нас године. 

Вокатив - иако данас има само комуникативну функцију, његова нека

дашња синтаксичка функција се везује за граматички субјекат у народној епској 

поезији, и то такав којим се именовао агенс: Књигу пише Краљевићу Марко. 

Инструментал - представља падежни облик који је типичан формални 

лик семантичке улоге типа инструмент. И он, међутим, у одређеним околности

ма реферише о свим семантичким улогама - агенс: Дружимо се с Марком; екс

перијент: Сви се радујемо с тобом; адресат: Марко руководи једном секцијом 

на конгресу; инструмент: Ја само пишем графитном оловком; пацијенс: Лупа 

братиме; егзистијент: С Марком је све у најбољем реду. 

Локатив -такође, може да изрази све семантичке улоге, премда је функ

ција индиректног објекта, односно, семантичка улога пацијенса типична за овај 

падежни облик када су у питању актантна значења- агенс: По мени. то нисмо 

смели дозволити; експеријент: У њемv тиња пламен љубави; адресат: Она је 

зао глас разнела по селу; инструмент: Они све нешто говоре у шифра1•vtа; па

цијенс: Бринем се о њему као о свом детету; егзистијент: У нашој кући влада 

слога. 

Као што се и може закључити, у анализи језичких факата, када су у пи

тању семантичке улоге, неопходно је руководити се и значењем и формом, а то 

значи да приликом идентификације актантних семантичких улога, од велике по

моћи може бити њихов најтипичнији морфосинтаксички језички образац. Мно

го чешће, међутим, треба имати у виду и друге за исказ релевантне компоненте, 

а то је свакако лексичка семантика, али и прагматичка компонента исказа. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Експликација одређене семантичке улоге зависи од лексичког значења 

именица, те њихове способности да под одређеним условима реферишу 

о актантима или сирконстантима. При томе треба имати у виду све мо

рфосинтаксичке облике и реченичне моделе у којима се оне могу појавити. На 

основу тога критеријума може се показати да неке такву могућност остварују 

лако, у типичној или нетипичној форми за дату синтаксему, док друге такав 

потенцијал тешко реализују. Реченична матрица у великој мери је условљена 

и глаголском валенцом, те управо способношћу глагола да отвори место само 

одређеном броју актаната чија семантизација није слободна. 

Семантичке улоге распоређују се и са аспекта синтаксичке 

предодређености одређених структура које се могу појавити као типичне и 
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нетипичне форме. У активној реченичној структури типична агентивна форма 

је номинатив у функцији граматичког субјекта, у пасивној то су генитив, 

инструментал и локатив, а у имперсоналној генитив, датив и акузатив. Међутим, 

неопходно је нагласити да је неретко пут од форме ка значењу недовољан у 

поступку формулације семантичких улога. 

Формулација семантичких улога се у бити своди на логичко-семантич

ку интерпретацију, тј. процену контекстуално оствареног потенцијала лексич

ких и синтаксичких јединица да изразе одређену улогу. Наиме, нити лексичко 

значење нити синтаксичка позиција не осигуравају унапред одређену интерпре

тацију неком именованом појму све док се његова улога не сагледа из перспекти

ве других актаната у догађају како би се његов допринос и место у остваривању 

дате радње објективно утврдио. А то је емпиријски могуће тек након ретемати

зације исказа у каноничку реченицу са прототипичним распоредом синтаксема 

(Subj = Agl DirObj = Рас/ IndObj = Ad). 
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Mr Milivoj Alanovic 

DIE FORMULIERUNG UND DIE FORМ DER SEMANТISCHEN ROLLEN 

ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Studie befassen wir uns mit den Regeln der Formulierung und 
mit den Kasus Formen die man als Traeger einiger semantischen Rollen bezeichnen 
kann. Die Formulierung der semantischen Rollen haengt von der lexischen Semantik, 
sowie von der Valenz des Verbs аЬ. Jeder Kasus kannjene semantische Rolle bezeic
hnen. Allerdings, die richtige Interpretation haengt von vielen 1eksiko-semantischen 
und syntaktischen Faktoren аЬ. 



Гоdишњак Филозофског факултета у Новом Саду Књига ХХХЈ (2006) 
Ап пиа/ Review ој the Facиlty ој Philosophy. Novi Sad. Vо/ите ХХХЈ (2006) 

UDK811.163.41 
ONR 
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ОСЕТИТИ/ ОСЕЋАТИ 

Мр Гордана Штрбац 

САЖЕТАК 

У раду се настоји испитати лексичка и морфосинтаксичка спојивост глаголског 

пара осетити/осећати и покушава се утврдити међусобна условљеност семантичке 

структуре глагола и његове могућности комбиновања са јединицама одговарајућег се

мантичког и морфосинтаксичког типа. Истраживање показује да глагол конкретно зна

чење остварује тек у споју с лексемама одређеног значења и морфосинтаксичког лика, 

што несумњиво указује на потребу да се у синтаксичко-семантичким истраживањима 

велика пажња посвети управо колокабилности лексема, тј. њиховој способности да се 

удружују с другим лексемама. 

Кључне речи: савремени српски језик, лексичка семантика, морфосинтакса, 

колокабилност. 

1. При синтаксичко-семантичким истраживањима веома је важно во
дити рачуна о контексту, тј. о непосредном лексичкосемантичком окружењу и 

свим граматичким и семантичким обележјима лексема које се међусобно удру

жују градећи одређени синтагматски спој или остварујући синтаксичку везу. 

Несумњиво да подаци добијени испитивањима овакве врсте имају и теоријски 

и практични значај, па су, на пример, драгоцени за учење српског језика као 

страног или при контрастивном проучавању двају или више језика. Испитива

њу законитости по којима се речи међусобно удружују ступајући у синтагмат

ске везе може се приступити на различите начине у зависности од тога који се 

аспекат наведеног проблема жели осветлити. 

Истраживање лексичке и морфосинтаксичке спојиво сти лексема у овом 

раду ограничено је на синтагме и синтаксичке спојеве у којима управну реч чи-
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ни глаголски пар ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ Да би се могла успоставити правила 

по којима се наведени глаголски пар удружује с одговарајућим лексичким једи

ницама остварујући тако своје конкретно значење, неопходно је поћи од његове 

полисемантичке структуре, тј. неопходно је најпре разложити полисемантичку 

структуру наведених глагола на њихова појединачна значења. Резултати тог раз

лагања, међутим, пока:3ују извесну контрадикторност. Наиме, с једне стране на

ведени глаголи остварују читав спектар значења која се нижу од перцептивних 

ка когнитивним, 1 док се, с друге стране, у одређеном лексичкосемантичком 

окружењу њихов садржај одликује извесном "испражњеношћу", што их у ве

ликој мери приближава групи синсемантичних глагола, тј. оних глагола који у 

реченици не могу стајати самостално, већ уз себе морају имати допуну одгова

рајућег типа. 2 

1.1. Анализа значења, лексичке и граматичке спојивости глаголског па
ра ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ у овом раду спроведена је тако што су испитивању 

најпре подвргнути глаголи у својој нерефлексивној, а потом у рефлексивној фор

ми, при чему је поређење ових двеју обличких варијаната остварено тако да се 

укаже на евентуалне разлике и сличности у погледу њихове колокабилности 

и да се утврде околности од којих она зависи. Корпус на којем је спроведена 

анализа чини грађа за Речник српскохрватског књижевтюг и народног језика 

САНУ (у даљем тексту РСАНУ), која је преузета из Института за српски језик 

САНУ:З Будући да секција којој припадају наведени глаголи још није објављена 

1 Овакве шачењске нијансе требало би очекивати с обзиром на етимолошке карактеристике лексеме 
осетити. Према Скоку (1973), ова лексема води порекло од глагола сетити се у којем је садржан 
индоевропски корен *soi-ro. Према овом глаголу налази се ијекавска варијанта сјетити се, икавска 
ситити се и имперфекшвна форма сећати се (ијек. сјећати се). Д.vжењем основног вокала и у а на

стаје итератив осећати. Са суфи!(сом -01шти јавља ес глагол сетовати у значењу ,туговати'. Од ово~· 

глагола добијен је поствербал сета. а уз њу и придев сетан. Исти корен имају и лексеме осећај, саосе

ћај и придев досетљив. У Семантичко-деривацио1ю.-.1 речнику истом творбеном анализом обухваћена 

су оба глагола (сетити се и осетити), као и њихове имперфективне форме. Та!(ође, као аргумент за 

овакав приступ датом проблему може послуж1гги и чињеница да је једно од значења глагола осетит.1 

се/осећати се управо когнитивног каракrера и може се дефинисати на следећи начин: ,ожиnети.iожи

вљавати у сећању, сетити се/сећати се; схватити/схватати смисао нечега, (про)тумачити нечију намеру, 

досетити се/досећати се'. С апекта савременог језика ово значење може се оквалификовати као арха

ично, а у корист таквој тврдњи иде и чињеница да су примери за његову илустрацију махом преузети 

из народне књижевности: Лија се осјетила томе, па ће му рећи: "Побратиме ... ти си мени учиниrЈ 
велику љубав ... " (Нпр Чајк., 194). Тад' се Дмитар бјеше осјетио. l ,,Ђе ће љуба брата отровати ... " 
(НП Вук 2, 628). А лахко је довести ђевојку, 1 Ал' се ваља за све осјетити, 1 Је ли цура према Бановини, 

1 Хоће ли ме вјерно послужити (НП, БВ 1898, 188). Немој своје лице пром'јенити ј Јер се Милан може 

осјетити (НП Херм. 2, 130). 
2 Захваљујући поменутим семантичким компонентама глаголски пар осетити/осећати може се свр

с-т:;.-и у одговарајуће лексичко-семантичке групе чији чланови припадају истом значењском типу, а на 

фор;.~алном, синтаксичком плану често испољавају иста или слична својства. О појму лексичко-семан

т.<1чк;, ~·рупа в. Драгићевић (1996). 
3 Пошто су примери преузети из грађе за РСАНУ, при њиховом обележавању доследно су коришliене 

скраћешще за означавање извора које је уредништво Речника успоставило и које су објављене у њего

вом првоы тому. 
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у Речнику САНУ, семантичка структура глагола ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ у основи 

је преузета из Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске (у 

даљем тексту РМС). Међутим, овде треба напоменути да нису узета у обзир 

сва значења глагола осетити и осећати зато што би то захтевало исцрпнију 

анализу, већ само она у којима се наведени глаголи подударају. Такође, ни саме 

дефиниције значења нису преузимане дословно из РМС, већ су оне у извесној 

мери модификоване, онако како је то грађа наметала, и прилагођаване потреба

ма анализе. 

2. Основно значење глаголског пара ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ1
4 укључује, 

пре свега, перципирање предмета и појава чулима, што се може дефинисати 

овако: ,примити/примати утисак преко чула (мирисом, додиром, видом, слухом 

итд.).' С обзиром на ово значење наведени глаголски пар сврставамо у лексичко

семантичку групу глагола чулне перцепције, какви су нпр. глаголи додирнути, 

видети и сл. У том случају субјекатским аргументским изразом покрива се по

јам с обележјима живо(+) и персонално(+), што подразумева да улогу агенса у 

реченицама оваквог типа има лексема с архисемом ,особа' или ,човек'. Његова 

улога у перципирању чулима може бити активна (кад он као актер испитује то 

што је предмет његовог додира) или пасивна, кад је он само прималац спољних 

утисака, дражи које покрећу његова осетила. У позицији објекатског аргумента 

уз наведене глаголе налазе се најчешће именске речи у беспредлошком акузати

ву којима се денотирају садржаји који се могу непосредно доживети као неко 

посебно чулно искуство - реч је, дакле, о садржајима чије се основне особине 

испољавају кроз облик, температуру, тежину, могућност визуелног или аудитив

ног перципирања итд. Стога се допуне уз глагол осетити могу класификовати 

на оне које означавају утиске примљене или примане: 

чулом додира, нпр. 

(1.1) Скочни зглоб [коња] ... је сув ... како би се сва удубљења и испупче
ња костију које га образују могла јасно видети и под руком осетити (Спасић Д. 

3, 128). Гледа га и сваки час цимне да му [буренцету] осјети тежину (Ћоп. 5, 
67). Осетивши ... сузу на длану, разгневи се још више, те га стаде песницама у 
груди грувати (Пек. Б. 5, 269). Ко је мајку у ледно чело пољубио, 1 тај је највећу 

студен осјетио! (Бећ. М. 2, 182). Све то чини управљање лакшим и угоднијим, 
а возач боље осјећа управљач и мање се замара (Тод. Пр. 1, 134). Осећам ми
шицу снажну и јаку (Јакш. Ђ. 1, 73). Сава је осећао под дланом топло женино 
теме и меку масну косу (Чипл. 5, 23); 

чулом мириса, нпр. 

(1.2) Један сељак." завири у Мухаремагин бунар, па прво осјети а онда 
и угледа Мухаремагин леш (Селим. 3, 133). Чак ни у у клубу није [се] усуђива-

4 Овом приликом поштован је редослед значења који за глагол осетити даје РМС, али су у одређеним 
случајевима, ради потрбе истраживања, два подзначења обједињена у једно. 



228 Мр Гордана Штрбац 

ла да пуши из бојазни да "мама не осети"5 (Ћос. Б. 3, 21 О). Ја осећам барут у 
ваздуху (Грол 1, 61 ). Приближио ми се толико да ме готово дотицао уснама, као 
да је шаптао моме носу, дах сам осјећао, киселкаст, и јак источњачки мирис 

(Селим. 3, 225). "Осећам алкохол", рече ... пуковник: "Шљивовицу!" (Булат. М. 
1, 36).6 Осећао је задах многих збијених тела и испарења (Чипл. 5, 34); 

чулом вида, нпр. 

(1.3) Насред пута ноге прекрстио 1 А кад Вуче осјетио Турке, 1 И он ско

чи на ноге лагане (НП Вук 3, 261). У својој кући и на сваком месту свагда [се 
Тодор] добро и честно владао и никакве до сад погрешке на њему нисмо осети

ли (Ћорђ. Т. 8, 103). Дође човек, откине га [ластер од винове лозе] и ... прогута 
га с лишћем заједно. После бежи из баште, бојећи се да га газда не осети (Јакш. 

Ћ. 14, 273). Онаосјетисвакупромјенуу мени (Селим. 3, 72). Тамо горе ... зауста
вила се била група непријатеља којаје осећала човека у приближавању (Живад., 

ХХ век 1939, 25); 
чулом слуха, нпр. 

(1.4) Истом што почме [старац] једну букву циепати, осјети (зачује) див 
из шуме лупу сјекире, па по гласу дође пред њега (НПр Босна, 141). Она мора 
чути још из даљине звекет мојих кола ... Наопако ако ме нису осетили и ја мора
дох чекати (Том. Ј. 1, 107).7 

2.1. Када објекатску позицију уз глагол ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ1 попуња
ва клауза, њоме се на известан начин опредмећује садржај који се перципира, 

најчешће чулом додира, што се види на основу примера: 

(1.5) Тад осетим како ме за обе руке хватају и грудима о тезгу прити
скују (Пек. Б. 3, 331). Осјетио сам да ми се глава распрснула од ударца (Селим. 
3, 74). Одакле си ... упита пуковник, кад осети да точкови авиона додирнуше 
зе.мљу (Булат. М. 1, 61). 

3. На граници између физичr<ог (и/или физиолошког) и психичког кон
цепта поимања стварности налази се значење глагола ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ2

8 , 

које се може интерпретирати на следећи начин: ,изложити се/излагати се на

пору, (пре)трпети, поднети/подносити (нешто)'. Ово значење глагол остварује 

5 У првом примеру уз глагол осетити подразумева се именски појам са значењем ,смрад, задах леша', 
док се у другом примеру имплицира ,дим цигарете'. 

У примерима типа осетити/осећати Шiкохол, барут и сл. подразумева се значење осетити/осећати 

мирис ШЈкохола, барута итд. 

Овде снклитичка заменица у акузативу анафоризује поменути звук (звекет). 

8 Ме:11у примерима са глаголом осећати нису пронађени они који би потврдили прису"-тво ове значењ
ске 11ијансе. Међутим, у РМС под првим значењем глагола осећати наводи се следећа дефиниција: 
,несврш. и уч. према осетити', што наводи на претпоставку да имперфективна форма покрива сва зна

чења перфекгивне, при чему садржи и додатна значења која нису покривена глаголом свршеног вида. 

Из тог разлога ово значење узима се као један од релевантних података иако је претходно речено да ће 

бити узета у обзир само она значења која су заједничка глаголима оба вида. 
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у позицијама када за себе веже два одређена типа допуна. С једне стране, уз 

наведене глаголе могу се наћи именице које денотирају, по правилу, негативне 

садржаје, при чему се имплицира известан спољни утицај, тј. могућа отежавају

ћа околност којој је агенс изложен, нпр. осетити беду, немаштину, рат итд. С 

друге стране, наведени глагол често колоцира са именицама које саме по себи 

немају негативну конотацију, већ имплицирају негативно обележену семантич

ку компоненту, при чему глагол обично има негирану форму. Из тог разлога 

се пример: Нисмо ни осетwzи њихову посету може интерпретирати на следећи 

начин: Нисмо ни осетили терет њихове посете. У прилог оваквим тумачењи

ма наведеног значења иду и фразеолошки изрази осетити/осећати на својим 

леђима, осетити/осећати на својој кожи. 9 

Реченица, међутим, може бити организована и тако да допуна уз глагол 

осетити формално изостане, али се у том случају она подразумева и најчешће 

је претходно експлицирана у виду клаузе, а уз глагол се евентуално може наћи 

просентенцијализатор то. На пример: 

(2) Наш кикиндски прота је тол'ко богат, да би могао на овако оскудној 
години и педесет породица исхранити, па и да не осети (Јакш. Ђ. 14, 280). Ја 
бих да их и ми примимо. Толике куће, мајуре, магазе имамо да ни осетити неће

АЮ (Пек. Б. 4, 311). 

4. Несумњиво, једно од најраширенијих и најзаступљенијих значења 
глагола ОСЕТИТИ/ОСЕЂАТИ3 у савременом српском језику остварује се у спо
јевима наведених глагола с лексемама апстрактне природе (у форми беспредло

шког акузатива) којима се исказује одговарајући тип емоције због чега се овај 

глаголски пар може прикључити лексичко-семантичкој групи глагола којима се 

исказује емоционални садржај. ю Поменутој лексичко-семантичкој групи припа

дају глаголи као што су волети, поштовати, мрзети, нервирати се, а глаголи 

ОСЕТИТИ/ОСЕЂАТИ3 могу се сматрати њиховим прототипским представни
ком или доминантом групе, 11 мада се од ових одвајају неким својим специфич

ним особеностима. Наиме, њихова специфичност у датој семантичкој реализа

цији огледа се у томе што се разлагањем семантичког садржаја реферише само 

о одвијању извесног емотивног процеса, док податак о врсти емоције изостаје. 

То недовољно одређено значење своди се на следећу дефиницију: ,стећи/имати 

осећање'. На основу тога може се закључити да су глаголи ОСЕТИТИ/ОСЕЂА

ТИ3 синсемантични и да се обавезно јављају у спојевима са апстрактним лексе-

9 У Матешићевом Фразеолошком рјечнику ови фразеологизми дефинисани су на следећи начин: осети
ти/осећати на својим леђима= ,проживети/проживљавати непријатност', односно осетити/осећати 

на својој кожи= ,исh-усити/трпети сам нешто неугодно, лоше'. 

\О Ова констатација изведена је на основу увида у грађу, заправо, на основу броја примера у којима се 
остварује поменуто значење датих глагола. 

11 О појму доминанте в. Драгићевић (1996). 
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мама које денотирају извесно осећање (љубав, мржњу, радост, несигурност, 

стид, страх, немир, узбуђење итд). 

Претходно понуђено тумачење постаће јасније уколико се анализира 

значење глагола волети и упореди с дефиницијом глагола ОСЕЋАТИ3 • Кад се 

семантички садржај глагола волети разложи, добија се податак о врсти емоци

оналног садржаја: ,имати осећање љубави (према неком)' и зато се дати глагол 

удружује с лексемама које упућују на предмет датог емоционалног садржаја, тј. 

љубави (Волим Марка или Волим чоколаду), што, наравно, није случај с глаго

лом ОСЕЋАТИ3, где се именица у беспредлошком акузативу сматра обавезним 

конституентом у конструкцији с глаголом чију "испражњену" семантику на из

вестан начин употпуњује. 12 

У изложеним примерима може се видети које све лексеме ступају у лек

сичко-граматичке спојеве с глаголима ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ3 • 

(3) Наједном [је] обамро у некој страшној ... узетости, док се постепено 
није повратио да осети једну једину страст: једну мутну и крваву мржњу на 

све и против свега око себе (Вас. Д. 3, 8). Тијана ... је рано осјетила бол." неси
гурност (Селим. 3, 290). Кад је изашла, осјетио сам олакшање (Селим. 3, 85). 
Како сам осјетио страх у срцу, ненадно и безразложно, тако се у мени јавила 

срџба (Селим. 3, 345). Он је порастао у својим очима и осетио неку нову снагу 
(Андрић 5, 98). Није он више осећао радости у забавама, које му је срце пре 
тако жељно тражило (Јакш. Ђ. 3, 79). Чудну, дотле не осећану сласт осети она 
од тих речи (Весел. 18, 406). Могли смо, заиста, да будемо заједно. 1 ... И не бих 

више осећао стид 1 Што трајем после вас (Млад. Т. 2, 17). Нису осећшzи сујету 
да им се име штампа (Нов. 12, 65). Осјећао сам здрав немир и узбуђење (Селим. 
5, 153). Младен није осећао љубав (Селим. 6, 63). 

Удружујући се с лексемама одређене семантичке садржине, овај глагол 

постаје веома близак оној скупини глагола непотпуног значења који учествују у 

формирању декомпонованог предиката, 13 па се тако и изрази с глаголима ОСЕ

ТИТИ/ОСЕЋАТИ3 и лексемом апстрактне садржине која носи податак о врсти 
емоције на неки начин могу сматрати декомпонованим предикатом. Ипак, заме

на глаголског израза једнолексемским еквивалентом није у потпуности оствар

љива. Док се код имперфективног глагола не могу уочити веће разлике у значе-

12 Како наводи В. Петровић, "кад глагол у споју са именицом делимично или сасвим изгуби своју значењ
ску самосталност, семантички центар фразе се помера на именску лексику" (Петровић 1990: 358). 

13 Према одређењу М. Радовановића, де1юмпонованим предикатом сматра се "сваки двочлани предикат 
конструисан по моделу Verbum (=глаголска копула или семикопулативни глагол) + Nomeп deverbati
vum, а синонимичан (па и комутабилан) са семантички еквивалентним једночланим предикатом (пред
стављеним пунозначном глаголском лексемом из које је изведена девербативна именица двочланог 

предиката) " (Радовановић 1990: 53). Разлози за примену овог аналитичког средства у језику различи
те су природе, а како истиче М. Ивић, "декомпоновани предикат није по себи ни боље, ни горе грама

тичко решење од неде компонованог, већ просто - средство које на прикладан начин служи задовољава

њу људске потребе за разноликом презентацијом предикатске садржине" (Ивић Ј 995б: 187). 
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њу (нпр. осећати мржњу =.мрзети, осећати страх =страховати, осећати 

презир =презирати итд.), перфективни облик у том погледу показује извесна 

одступања. Наиме, спојевима као што су осетити мржњу или пак осетити 

љубав не одговарају у потпуности форме свршеног глагола замрзети или заволе

ти, будући да њихов семантички садржај обавезно укључује компоненту ,почет

ности', тј. обавезно се подразумева почетак емоционалног процеса. 14 А у неким 

је случајевима та заменљивост у потпуности немогућа, нпр. осетити/осећати 

бол, олакшање, сујету итд. 

4.1. Врло су чести примери у којима глаголи ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ3 
успостављају колокацију с именичком лексемом потреба. Ова колокација је 

специфична по томе што је та реч потреба у извесном смислу десемантизова

на због чега изискује семантичку допуну најчешће у предлошко-падежној кон

струкцији за + инструментал или клаузи којом се њено значење конкретизује. 
Тиме је комплетан емоционални садржај глагола ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ3 иска
зан конструкцијом потреба + за + инструментал (или клауза), а будући да је 
једино именица у интрументалу, односно клауза значењски најпотпунија, она 

се јавља као семантички носилац читаве структуре. То се може видети на осно

ву примера: 

(3.1) То [мешање времена и простора] мИ не смета, чак је угодно: не 
осјећам потребу да ишта разрјешавам (Селим. 3, 33). Кад човек има потребу 
за озбwьни.м разговором, обично је већ и доцкан да га поведе ... Ја се надам да 
ти за њим не осећаш потребу (Пек. Б. 4, 41). 

Замена синтаксичке структуре потреба + за + инструментал (или кла
уза) клаузом са глаголом требати не може се сматрати прихватљивом будући 

да семантика еквивалентне конструкције, с аспекта језичке норме и праксе, не 

одговара у потпуности полазној. Дакле, реченици Не осећам потребу за озбwь

ни.м разговором тешко да би могла одговарати структура Не осећам ДА ТРЕБА 

ОЗБИЉНО ДА РАЗГОВАРАМ То може бити условљено специфичном семан

тичком структуром именице потреба, која је у оваквим случајевима значењски 

блиска лексеми жеља, 15 па би јој, сходно томе, више одговарале интерпрета
ције: НЕМАМ/НЕ ОСЕЋАМ ЖЕЉУ ЗА РАЗГОВОРОМ или НЕ ЖЕЛИМ ДА 

РАЗГОВАРАМ 

5. На граници између емоционалног и когнитивног значења глагола 
ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ4 налази се оно за које се може успоставити следећа де
финиција: ,интуитивно доћи/долазити до сазнања (о некоме или нечему), пред
осетити/предосећати, наслутити/наслућивати (нешто)'. Наведено значење нај-

14 То, међутим, није случај када је реч о глаголу несвршеног вида где споју осећати мржњу или осећа
ти љубав у потпуности одговарају лексеме мрзети, односно волети. 

15 Као прво значење лексеме потреба у РМС наведено је следеће: ,тежња, жеља за остварењем неког 
циља'. 
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чешће се остварује када се уз глаголе појави клауза која репрезентује одређену 

активност. Клаузом тог типа експлицира се садржај извесног предосећања или 

слутње, што се види на основу примера: 

(4) Немци су осетШlи да се данас припрема наш противнапад (Дед. В. 
2, 148). Никица некако осети да овде не говоре о доласку божјем (Чипл. 5, 41). 
Он неком тамном слутњом осети да је његовом претку Јоксиму само мржња ... 
могла вратити изгубљену снагу (Шћеп. Б. 1, 51 ). Зле слутње нису га остављале 
и он је осећао у дубини душе даје пад неизбежан и да се она страховита нава

ла азијскога народа ... не може зауставити (Вукић. М. 6, 319). Ја не велим. Ја 
осјећам, пријатељу, 1 какве мене маме мреже (Кост. Д. 4, 133). 

И уколико се у позицији допуне нађе именска реч у акузативу, одређена 

активност се подразумева, односно та именица може бити својеврстан конденза

тор објекатске клаузе, што показују примери: 

( 4.1) Да ли је то учинио само заго што је ... воће тако родило .... или је стари и 
искусни прекупац имао нос па осетио посао (Радић Д. 4, 13 8). Непријатељ је осетио 
наш маневар. Љут је што смо га надмудрили (Дед. В. 2, 160). Претвара се [историја] 
у илузију која се скупо плаћа. Турци, на пример, нису то на време осетили (Пек. Б. 4, 
234 ). Сва је борбена она ведро расположена иако осећа крај (Бож. Г. 4, 71 ). 16 

6. Глаголи ОСЕТШИ/ОСЕЋАТИ5 у своју полисемантичку структуру 
укључују и значење ,постати/постајати свестан (нечега), појмити/поимати, раз

умети/разумевати, схватити/схватати (нешто)', чиме се приближавају скупини 

когнитивних глагола којима се експлицира известан мисаони процес. У складу 

с таквим значењем наведени глаголи добијају допуне когнитивног типа у виду 

клаузе или именичке лексеме у беспредлошком акузативу као својеврсне рече

ничне кондензаторе, нпр.: Кад му је као цензору за словенске књиге ... дошао до 
руку један Караџићев чланак ... одмах [је] у писцу тога чланка осетио доброг по
знаваоца чистог народног језика (Скерл. 9, 146).--+ ... Одмах [јеј у писцу тога 
чланка осетио ДА ЈЕ ДОБАР ПОЗНАВАЛАЦ ЧИСТОГ НАРОДНОГ ЈЕЗИКА. 

Допуне когнитивног типа, заправо, исказују садржину мисаоног проце

са, што могу илустровати следећи примери: 

( 5) Он [Невесињски] је и осетио и успео да изрази оно што извесни ро
мансијери француски зову" душа земље" (Скерл. 15, 144 ). Гига је уистину осјети
лаДшzмацију (Бег. М. 7, 81).Тежиште питања ... у томе [је] дасе ... ученицимаомо-

16 Такође на граници између когнитивног и емоционалног налазе се значења карктеристична само за 
имперфективну форму глагола. Она су у РМС дефинисана на следећи начин: ,бити способан за ду

шевне, психичке доживљаје, за осећања; духовно емоционално доживљавати, преживљавати у себи' 

(Умјетник [је] онај човјек ... који осјећа јаче, финије, дубље. Марј. М; ,примати, схватати на одређен 
начин; имати одређену општу представу, утисак о коме или чему' ([Они] су ... љубав, брак, породицу 
осећали сасвим необавезно и слободно. Богдан.; ,имати осећање, чуло, смисао за нешто; познавати 

дубоко, моћи запажати фине разлике, односе, нијансе у нечему'. Последње значење илуструје пример 

из грађе: Није Миланова величина у томе што је био досљедан ... већ што је био суптилан критичар и 
што је изванредно осјећао књижевност (Селим. 4, 252). 
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гући да на неки начин осете ... нужност којом нам се намећу негативни бројеви 
(Булатовић 3., НМ 1948, 102). И када биједног дана свет осетио да подлоге довољ
не нема и да није метална ... онда би настало нагло истурање из руку сакривених 
готовина (Ђон. Н. 1, 114 ). Кружи око мене, као звијер, несигурна у свој скок, али 
чим би осјетио да неће промашити, сломио би ми кичму (Селим. 3, 345). Ја врло 
добро осјећам, како је овај посао тежак и замршен (НП Вук 1, V). Опет се нешто 
крупно преврнуло - то осећају и они - али још не знају на шта ће то изићи (Кош 

Е. 4, 115). Да ли тај уопште осећа колико је прекардашио? (Пек. Б. 3, 256). 
У примеру Сваки други аустриски дЈЮIСавник ... осетио би једре нски мир 

као директан тежак ударац за Аустрију (Поп. В. 1, 11 О) глагол осетити одлику
је комплексна рекција: прва је акузативска допуна, а друга поредбена конструкци

ја у функцији допунског предикатива, што само сведочи о присуству когнитивне 

компоненте у његовом значењу која га чини синонимним глаголу схватити. 

6.1. Глаголи ОСЕТИТИ5 /ОСЕЋАТИ5 често се и у когнитивном значе
њу комбинују с апстрактном именицом потреба, која је због своје неодређене 

семантике готово увек детерминисана допунском клаузом као средством за екс

пликацију њеног садржаја. За разлику од случајева где лексема потреба, ком

бинујући се са глаголима ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ3 и одговарајућим допунама, 
преноси информацију емоционалног карактера (примери (3.1)), сваку клаузу 
која заједно са лексемом потреба допуњује глаголе ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ5 у 
њиховом когнитивном значењу могуће је заменити еквивалентном клаузом с 

глаголом требати, нпр.: Језуите су осетuле потребу, да неке друштвене поја

ве и поступке подведу под принцип (П. Тодоровић, Дела књ. 1, 1928. год., 92).17 
~ Језуите су СХВАТИЛЕ ДА НЕКЕ ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ И ПОСТУПКЕ 

ТРЕБА ПОДВЕСТИ ПОД ПРИНЦИП. 

7. Од значења која глаголски пар ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ остварује у ре
флексивној форми овом приликом одабрано је само једно, интересантно у погле

ду њихове колокабилности. 18 Тако глаголи ОСЕТИТИ СЕ/ОСЕЋАТИ СЕ6, када 
17 У случају када је агенс подвргнут анонимизацији, реченица с глаголом осетити изгледа овако: Осе-
тила се потреба и у песништву за већом тачношћу (Поп. Б. 1, 194). 

18 Глагол осећати се остварује се још у два значења која су наизглед врло блиска: ,одавати од себе 
мирис' и ,ширећи се допирати до чула за мирис'. На неподударност глаголских значења указују семан

тички различите допуне. Наиме, када глагол осећати се има значење ,одавати од себе мирис' субјекат

ску позицију у реченици коју он организује попуњава именски појам с обележјем живо(+/-) којим се 

денотира предмет са способношћу да из себе испупшта одређени мирис. Десна страна уз глагол остаје 

празна или попуњена предлошко-падежном конструкцијом којом се упућује на врсту мириса или се 

описује његов квалитет, што се види из примера: Или му свећа гори ... или се осећа дуван ... што значи 
даје зора и да се већ пробудио (Макс. Д. 1, 7).Дружиш се са човеком који се осећа по задаху на пет 
метара (Сек" Књиж. 2, 181). С друге стране, значење ,ширећи се допирати до чула за мирис' подра
зумева да субјекатску позицију попуњава лексема мирис или њој семантички блиска лексемскаједи

ница у чији је семантички садржај она директно укључена. На то упућују следећи примери: Мирис 

цвећа јако се осећао, а zo оближње шуме допирали су гласови птичјег певања (Доман. 5, 17). Ујак је ... 
стално имао знојаве ноге, чији се смрад осећао на неколико корака (Сав. Мил. 1, 98). 
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колоцирају с допунама одређеног семантичког и морфосинтаксичког типа, реа

лизују значење ,имати /стећи извесно осећање' које их може учинити блиским 

нерефлексивној форми глагола (ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИЈ Међутим, та блискост 

само је привидна. Основни задатак у овом делу анализе биће да се у извесној 

мери осветле околности које утичу на то да се рефлексивна и нерефлексивна 

форма глагола ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ не могу у потпуности сматрати синоним

ним средствима за исказивање одређених емоционалних садржаја. 

Разлике између нерефлексивне и рефлексивне форме глагола ОСЕТИ

ТИ/ОСЕЋАТИ огледају се, пре свега, у формалним, морфосинтаксичким карак

теристикама језичких јединица са којима ступају у синтагматске и синтаксичке 

спојеве, и то је сасвим разумљиво будући да се ради о глаголима различите 

природе у погледу обележја транзитивности. Док се уз глаголе ОСЕТИТИ/ОСЕ

ЋАТИ3 као транзитивне форме јављају допуне у форми беспредлошког акуза

тива, уз рефлексивне облике - ОСЕТИТИ СЕ/ОСЕЋАТИ СЕ6 могу се наћи: (а) 
именске речи у номинативу и инструменталу, (б) поредбена конструкција (то 

је, заправо, редукована поредбена клауза) и (в) прилог. 19 Овде се, међутим, по

ставља питање да ли разлике на формалном плану утичу на разлике у погледу 

значења, прецизније, да ли се различитим морфолошким и синтаксичким сред

ствима могу исказати синонимна значења или пак ту постоје извесна ограниче

ња. Одговор на ово питање може се добити уколико се сваки случај размотри 

појединачно. 

7. 1. Уз глаголе ОСЕТИТИ СЕ/ОСЕЋАТИ СЕ6 као један тип допуне ја
вљају се именске речи у номинативу или, евентуално алтернативно у инструмен

талу (а), различитог семантичког опсега, што се види из примера: 

(6. 1) Осећао се смешан и понижен а у исто време био је гневан на себе 
(Андрић 5, 143). Против њега је био и .... Јоаким Вујић, који се осећао угрожен 
Стеријиним успесима (Милис. 1, 113). Осјећао се преварен (Селим. 3, 415). Да 
једном после тридесет и пет година престане да прикрива и да крпи своју беду 

... да се једном осети човеком (Мил. В. 7, 16). Али Кате наједном осјети се же
ном, и хтједе путем закона да примора Дангубу даје вјенча (Ћип. 4, 149). По
срамљени Аугије, поруку разумевши и мулом се осетивши, нестаде (Пек. Б. 12, 
173). Мелкиор се већ осјећао немоћним у магнетском пољу ове жене (Мар. Р. 4, 
l 3 7). Он се осећа ужасно самим (Кап. 1, 81 ). 

Што се тиче могућности замене конструкцијом с глаголом нерефлексив

не форме и одговарајућом именицом у беспредлошком акузативу, овде постоје 

извесни проблеми и питања на која би само исцрпна анализа могла дати адеква

тан одговор. Овом приликом биће указано само на могуће начине размишљања. 

19 Формалне карактеристике глаrола утичу на падежни лик у којем ће се појавити његове допуне. "Да 
би се акузативни облик употребио, потребно је да се управни глаrол оствари без додатног обличког 

елемеЈТТа се; по правилима (стандардног) српскохрватског, присуство тог обличког елемеЈТТа и појава 

акузатива међусобно се искључују" (Ивић 1995а: 113-114). 
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Иако пресудну улогу у великом броју случајева имају творбене карактеристике 

лексема, тј. (не)могућност добијања одговарајућих творбених корелата, семан

тичка обележја ипак морају представљати полазну основу. 

7.1.1. Најпре ћемо размотрити случајеве када не постоји могућност за
мене. То су примери у којима функцију допуне уз рефлексивну форму имају лек

семе као што су жена, човек итд., као и они примери у којима допуне означавају 

унутрашње човеково стање директно изазавно неким спољним утицајем. Реч је, 

заправо, о томе да је одређено емотивно стање у човеку изазвала нека околност, 

ситуација, свестан, намеран поступак друге особе и у том случају можемо ре

ћи: ОСЕЋАМСЕПОНИЖЕН(ИМ), УГРОЖЕН(ИМ), ПОВРЕЂЕН(ИМ), УВРЕ

ЂЕН(ИМ), али не можемо рећи ОСЕЋАМ ПОНИЖЕНОСТ, УГРОЖЕНОСТ, 

ПОВРЕЂЕНОСТ, УВРЕЂЕНОСТ Овде се углавном ради о лексемама које су 

по свом морфолошком пореклу трпни придеви, дакле, њима се означава резул

тат одређеног процеса. 

Кад је реч о емоцијама које нису или не морају бити изазване директ

ним спољним утицајем (а такве су туга, радост, срећа, патња, чежња, бес, 

стид, страст итд.), могућност за употребу рефлексивне форме глагола и имен

ске речи у номинативу или инструменталу није уобичајена, мада је теоретски 

могућа (ОСЕЋАМ СЕ ТУЖНИМ, ОСЕЋАМ СЕ РАДОСНИМ). Дакле, помену

те лексеме најчешће ступају у колокације с нерефлексивном формом глагола: 

ОСЕЋАМ ТУГУ, ОСЕЋАМ РАДОСТ итд., али се у пракси чешће чује форма 

ТУЖНА САМ или РАДОСНА САМ, односно ТУГУЈЕМили РАДУЈЕМ СЕ. Овде 

постоји још и тај проблем што према неким, горе наведеним, именицама не по

стоје еквивалентни придеви с одговарајућим значењем. 

Ако именице означавају психофизиолошка стања као што су умор, по

спаност, исцрпљеност, могуће је остварити обе варијанте, дакле ОСЕЋАМ 

УМОР/ОСЕЋАМ СЕ УМОРНИМ, ОСЕЋАМ ПОСПАНОСТ/ОСЕЋАМ СЕ ПО

СПАНИМ, али и ту је у употреби чешће економичнија форма: УМОРНА САМ, 

ПОСПАНА САМ 

7.1.2. Разлози оваквог понашања конструкција којима се исказује емоци
онално стање можда се могу открити ако се проблем сагледа из дијахроне пер

спективе. Наиме, старословенски језик чува древну еssе-конструкцију за преди

кацију поседовања која је наслеђена из ранијег активног типа индоевропског 

језика (Грковић-Мејџор 2005). Ова конструкција у праиндоевропском, поред 
пунозначног глагола "бити" (постојати), обухвата именску реч у номинативу 

којом је исказан посесум и именску реч у дативу којом је исказан посесор. У 

старословенском језику, па и у старосрпском у позицији посесума потврђене 

су именице којима се означавају физичка или емоционална стања (жАль, ж4-

лость, милост~., недрАrость итд.), нпр. и вы моу много жАло'[т] и скрьвь w нк"' 
(Грковић-Мејџор 2005). Ову старију индоевропску структуру с временом је за
менила новија, номинативна hаЬео-структура којом је посесор топикализован 
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тако што је постављен у синтаксичку позицију субјекта чиме се истиче да он 

"контролише стање" (Грковић-Мејџор 2005: 40). То се види у примеру стоуд.t 
не имЋти који значи ,свесно не осећати стид (моралну одговорност) због нече

га'(Грковић-Мејџор: 2005: 40). "Еssе-конструкција, којом се у активном типу 
посесор систематски исказивао падежом реципијента, у номинативном типу 

је, дакле, обележена као ситуација у којој дубински субјекат има контролу над 

ситуацијом" (Грковић-Мејџор 2005: 40). Остатак ове древне конструкције ко
јом се исказују невољна стања субјекта налазимо у форми Жао мије (Грковић

Мејџор 2005: 41). Критерији вољно/невољно стање, тј. (не)могућност контроле 
одређене емоције може се применити и на проблем успостављања семантичке 

разлике између конструкција с рефлексивном и нерефлексивном формом гла

гола ОСЕТИТИ/ОСЕЋАТИ Немогућност појма у позицији субјекта да контро

лише емоцију или пак онемогући њено изазивање вероватно намеће употребу 

конструкције с рефлексивним глаголом и именском речју у номинативу или ин

струменталу. 

7.2. Што се тиче допуне у виду поредбене конструкције (б), њено поја
вљивање везује се искључиво за рефлексивну форму глагола, дакле, искључиво 

за облик ОСЕТИТИ СЕ6 /ОСЕЋАТИ СЕ6 и њоме се упућује на специфично емо
тивно стање субјекта, тј. описује се оно стање или осећање које се јавља у спе

цифичним околностима, што се може наслутити на основу примера: 

(6.2) Ненад се осети као у цркви (Ћос. Б. 3, 46). То, уверавам вас, ни нај
мање није угодно. Увек се осетим као џелат (Пек. Б. 4, 464). Леонтије се осећа 
као на жеравици: продангубиће читав час, а мож'да и више (Ранк. С. 3, 211). 
Ненад се осећао као у пустињи (Ћос. Б. 3, 70). У тој су се, и једино у таквој ат
мосфери ... литерарној и позоришној, они [драмски псици] осећали као код куће 
(Пантић М. 1, 18). Путник ... се осећа као коцкар који има несрећан дан (Пек. 
Б. 6, 167). Ништа није ни било. Твоја стварна мизерија и јесте у томе што ништа 
није било, а ти се осећаш као ђубре (Пек. Б. 3, 391). 

У примерима овог типа поредбеном конструкцијом описује се осећање 

које наступа у одређеним околностима условљено, најчешће, спољашњим чи

ниоцима. За исказивање истог или сличног значења не постоји одговарајуће 

еквивалентно средство које садржи нерефлексивну форму глагола и именску 

реч у беспредлошком акузативу, па се пример Путник ... се осећа као коцкар 
који има несрећан дан (Пек. Б. 6, 167) најприближније може интерпретирати на 
следећи начин: Путник има ОНО ОСЕЋАЊЕ које има коцкар КАД ИМА НЕ

СРЕЋАН ДАН 

7.3. Појава прилога (в) карактеристична је, такође, само за глагол у ре
флексивној форми, и ту се у у функцији прилошке допуне појављују лексеме 

таквог семантичког садржаја којим се упућује на одговарајуће емотивно стање, 

што се види из примера: 
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( 6.3) У свом веку тако се ниско нисам осетио (Пек. Б. 11, 192). Ту се осе
ћао најбоље, у малом ал' одабраном и дичном српском друштву (Ат. Б. 2, ХШ). 
Колико је подлости направила избегличка влада у Лондону, како смо се тешко 

осећали кад је радио Лондон говорио о "Робин Худу" (Дед. В. 2, 272). Рекао сам 
... да се осјећамо сапето и пригушено (Селим. 3, 162). Колико си ми пута рекла, 
да ... се најсигурније осјећаш овдје у болници (Фелдман М. 1, 129). Они се, са
свим природно, осећају нелагодно (Паид. 7, ХШ). 

Заменљивост конструкцијом с нерефлексивном формом и беспредло

шким акузативом без штете по значење могућа је једино у последња два при

мера: ... НАЈВЕЋУ СИГУРНОСТ ОСЕЋАШ ОВДЕ У БОЛНИЦИ и ОСЕЋАЈУ 
НЕЛАГОДНОСТ, док је у преосталим примерима замену немогуће извршити 

зато што према датим прилозима не постоје одговарајуће именице. Разлог томе 

треба тражити у чињеници да употреба прилога углавном подразумева описива

ње, а не конкретизацију датог емотивног стања (ако је реч о глаголу осетити, 

поставља се питање ШТА ОСЕЋАШ?, а ако се ради о форми са се, питамо КА

КО СЕ ОСЕЋАШ?), при чему се оно углавном настоји само оквалификовати 

као позитивно или негативно. 

8. ЗАКЉУЧАК. Анализом колокабилности глаголског пара ОСЕТИТИ! 
ОСЕЋАТИ и њихових рефлексивних форми ОСЕТИТИ СЕ/ОСЕЋАТИ СЕ доби

јени су резултати на основу којих би се могло закључити да постоји изражена 

условљеност између колокабилности лексеме и њеног значења. Наиме, истражи

вање, пре свега, показује да се конкретно значење лексеме остварује искључиво 

у контексту, тј. да конкретна семантичка реализација лексеме зависи искључиво 

од њеног лексичкосемантичког и морфосинтаксичког окружења. То, опет, значи 

да су за одређена значења наведеног глаголског пара резервисане допуне одређе

ног семантичког и морфосинтаксичког типа. Тако се нпр. у случајевима када се 

остварује значење ,имати/стећи неко осећање' сентенцијална допуна по прави

лу искључује, док је она, с друге стране, карактеристична за глаголска значења 

когнитивног типа јер се у таквим приликама њоме експлицира предметни садр

жај мисаоног процеса. Поред тога, емоционални садржај глагола исказује се 

лексемама апстрактне природе у беспредлошком акузативу и у тим случајевима 
наведени глаголи испољавају својства синсемантичних глагола, тј. оних глагола 

чије је значење непотпуно, те изискују допуну као неиспустиви конституент гла

голске фразе која се у том случају може интерпретирати и као декомпоновани 

предикат. Што се рефлексивног значења тиче, у овом истраживању узето је у 

обзир само оно по којем се глаголски пар сврстава у групу глагола за исказива

ње емоционалног садржаја. Емоционална значењска компонента рефлексивне и 

нерефлексивне форме само је привидно иста. Наиме, поставља се питање да ли 

је реч о истом семантичком садржају који се само преноси различитим формал

ним средствима. Анализом лексема које попуњавају позицију допуне утврђено 
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је да у том погледу постоје извесна ограничења и да је у неким случајевима 

алтернација могућа, док у другим случајевима она изостаје. Уколико се говори 

о емотивном стању изазаваном неком спољашњом околношћу, које настаје као 

резултат извесне активности, алтернација рефлексивне и нерефлексивне форме 

по правилу изостаје, паје тако могуће рећи ОСЕТИО САМ СЕ УВРЕЂЕНИМ, 

али не и ОСЕТИО САМ УВРЕЂЕНОСТ С друге стране пак, у случајевима када 

су допуном експлициране емоције као што су љубав, мржња, патња, срећа, 

радост, употреба еквивалентног придева у номинативу или инструменталу уз 

рефлексивну форму глагола теоретски је могућа, али се с прагматичног аспекта 

она доводи у сумњу. Паралелне форме могуће је успоставити када се жели иска

зати психофизиолошко стање као што је умор, поспаност итд. 
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LEXICAL AND GRAММATICAL COLLOCAТIONS 
WЈТН VERBS OSETIТIIOSECAТI 

SUММARY 

The analysis of collocations with verbs OSETIПIOSECAТI confirrns 
connection between rneaning and his abllity to comblne with other words. А word 
realizes а concrete meaning in context. Every particular meaning requires а particular 
cornplement (lexical and grarnrnatical). 

Reflexive form ОSЕТ/Т/ SEIOSECAТI SE and transitive form ОSЕТ/Т// 
OSECAТI have the same rneaning in one case, but we couldn't consider them to Ье 
complete synonyms. 
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ 

Др Елка Матияшевич 

РЕЗЮМЕ 

Данная статья является продолжением обсуждения проблем, связанных с кон

вергентными явлениями в русском и сербском языках. На этот раз в работе попыгаемся 

кратко очертить типичные конверrентные тенденции в области словообразования новей

шего времени, касающиеся сферы лексических неологизмов типа бленды в указанных 

языках. 

Конвергенция, словообразование, русско-сербский языки, бленда, сливеница, 

междусловное наложение, контаминация, сопоставительное исследование. 

Предлагаемая здесь трактовка относится к некоторым явлениям, кото

рые можно отнести к креативности в языке как потенциалу словопроизводства. 

Речепроизводство стало привычным не только в средствах массовой информа

ции, а и в языке повседневного бытового употребления. В результате игровых 

манипуляций с языком получатель информации вынужден иногда разгадьmать 

словесные загадки (Бурвикова, Костомаров 2006). 
И в русском и в сербском языках последних лет отмечаются несомнен

ные лексические неологизмы. Обсуждению проблем, связанных с данной про

блематикой уже посвящено немалое количество работ. Интересно рассмотреть, 

не кроется ли в этих новообразованиях потенциальный словообразовательный 

инвентарь, т.е. презентируют ли они словообразовательные неологизмы, пос

кольку одио не исключает другого. Словом, выигривает ли от этого языковая 

система, и прежде всего словообразовательная, т.е. грамматикализация. 



242 Елка Матияшевич 

Лексические новации бесспорны, к тому же они весьма разнообразны, 

используются при этом разные приемы. Интересно узнать, появляются ли они 

в форме модели, или разрознено. Бели же допустить возможность одновремен

ноrо деривационноrо новшества, то это несомненно может rоворить о сущест

венных системных изменениях. С этим, конечно, трудно соrласиться, имея в виду 

определенное количество аффиксов, функционирующее в данных языках. Но 

факты языка говорят о какой-то все-таки новой реальности, закрыть глаза перед 

которой нельзя да и невозможно. 

Представляется, кроме того, разумной точка зрения, сагласно которой 

могут быть выявлены определенные функциональные близости в сфере русско

m и сербского словообразования в новейший период их развития, учитывая но
вые социальные импульсы. Первая из статей, затрагивающей проблему конвер

генции, посвящена единицам морфологического уровня (Матијашевић 1995). 
Хочется одновременно подчеркнуть, что подробное решение может быть 

получено только рассмотрением более широкого круга проблем, касающихся 

специфики и внутренних механизмов осуществления словообразовательных про

цессов в речевой деятельности новога времени, но это выходит за рамки нашега 

изложеня. 

Что происходит со славянскими языками, знаем уже многое, опираясь 

на доводы как из Опольских монографий, так и из других, прежде всего крупных 

публикаций, подводящих итоги развития данных двух славянских языкuв на ру

беже веков (Земская 1992, Српски језик 1996, Русский язык конца ХХ столетия 
1996, Русский язьIК 1997, Костомаров 1999, Клајн 2002, Bugarski 2003). 

Мы попытаемся кратко очертить типичные конвергентные соотноше

m1я, указьmая на вьmоды исследователей лишь об одном из вопросов словопро

изводства, которые исследователи зачисляют в популярные новизны последнеrо 

времени в двух данных языках. 

Среди всех лексических новаций, особое место занимают творения, 

"бленды" типа: рус. прихватизация, трудоголик, серб, школигрица, чокохоличар, 

спонзориште. 

Называют их по -разному: в сербском предпочитается в качестве общеrо 

термина сливенице (Бугарски 2001,2003, Клајн 2002), иноrда лексичке скрива
лице, или бленды в качестве интернационального слова (Бугарски 2001,2002, 
2003); термином конфлация пользуются обычно англисты; русские термины: 
контаминация (узушљная и окказионшљная), междусловное ншюжение (Янко

Триницкая 1975, Улуханов 1996), междусловное совмещеиие (Улуханов 1996), 
слшт1ые слова, слияние, образования по конкретному образцу (Земская 1992), 
и такясе: бленды (Костомаров 1999). И само отсутствие термина уже достаточно 
говорит о пока нерешенном статусе данных новообразований. 

Сферы, в которых образуются бленды, это прежде всего : молодежный 
жаргон в узком смысле, в названиях шутливых детских учреждений, игр, теле-
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визионных и радио передач, газетных рубрик, в детской литературе; шутливые 

названия автомобилей, разные другие образования, несвязанные с разными со

циальными группами или жизненными областями, "разбросанные", преимущест

венно в масс -медиа; особо выделяется группа слов, образований от разных имен, 

личных, местных и других; названия из масс-медиа, особенно насыщены графи

ческими эфектами .Сфера рекламы бурно развивается: здесь главное - любой 
ценой обратить на себя внимание, заставить запомнить, особенно излюбленная 

область для всяких изобретательств более или менее успешных; популярной 

областью является политический дискурс, игра со словом, окказионализмы и 

насмешливо- шутливое каламбурное словообразование; названия журналов, вы

ставок, заглавий книг, и т.д. полньrй перечень трудно установить, так как процесе 

живой и появляются все новые и новые образования. 

В качестве примеров могут выступать: 

Серб.: дебилтант (дебил+ дебитант), чукац (чувар са псом), писки (ме

шано пиво+ виски), наопачкет(паопако стављен качкет), кафућино (кафа+ ка

пућино), ловчаник (лова= новац+ новчаник), шкодилак (шкода), кршWlак (крш 

од кола), фигуар (фића); ~иколигрица (школа+ игрица), шкозориште (школа+ 

позориште), школимпијада (школа+ олимпијада), жвазбука (жвака+ азбука), 

забаре (забава+ кабаре), распустилиште (назив дечје радионице на ТВ за вре

ме распуста), клинцезе (клинке + принцезе), звездариште (позориште на Звезда
ри), шалантологија (шала+ антологија); книнџа (Книн+ Нинџа), чокохоличар, 

наркохоличар, радохоличар (зависник од рада, од енгл. Workaholic, а по этому 
типу и остальные), рестотека (ресторан+ дискотека), спектаклук(спектакл + 
простаклук), крађанин (крађа+ грађанин), спонзориште (спонзорисано позо

риште), /територијалне/'кретензије (кретенске претензије), Хлорор (наслов 

новинског извештаја о последицама ослобађања хлора из цистерне у насељеном 

месту), бтtuзнисмен (наш пословни човек привилегован блискошћу са власти

ма); дафиментална (болест, Дафина+ ментална), Кршкобил (према Чернобил), 

Нишвил( Ниш + Нешвил); Џезовизија, Луткомендија, Азбуквар, Минивју, ин
тернетвју (интервју на интернету), за БЕОград (рубрика која пледира за чист 

град), ПОПазјанија (о поп култури), Смрт флашизму, хладниши (хладни слат

киши), њамбургер (њам+ хамбургер), Фантаморгана (напитак фирме Фанта), 

ПОПУСТоловина, кафеже (из рекламног спота кафе на ТВ, по моделу старог 

АФЖ), Чистосађани (натпис на возилу градског предузећа за одвоз смећа у 

Новом Саду, према Новосађани); глупштина (суд о Скупштини), гробализација 

(гроб + глобализација), Србогорци (Србијанци + Црногорци), Анархеологија, 
Византеме, Превесеји С. Бабића, Сумореске М. Павловић, Архитектуристи 
(путописна књига архитекте А. Миленковића), Бићу сновослагач (збирка прича 

за децу В. Ћоровић-Бутрић, по образцу - словослагач). 
Рус: дерьмократия, дерьмократы (демократия, демократы + дерьмо ), 

прихватизация, прихватизатор (программа приватизации государственной собе-
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твенности, оцененная как разграбление), демократура (демократия+дикта~ура), 

дымократия (дым + демократия), демокрады, трудоголик, трудоголизм (труд+ 
алкоголик, алкоголизм), Ирангейт, Цюрихгейт (по образцу Уотергейт), ерунди

рованный ( ерунда + эрудирование, телепортировать (телепатия+ транспортиро
вать), заголовки: Дети СНГовии(из газет), отнихнятитю (А. Иванов, Отсебятина), 

Н.А. Фоменко, Драмав одн ом действии и трех бездействиях. Бездействующие лица. 

Нельзяин (хозяин), плохопись (Евrуш. скоропись), Бес паники (рубрика в газе

те), каламбурuльщик (каламбур+ бурильщик), треплика (трепаться+реплика), 

стервис (стерва + сервис), стагфляция (стагнация+инфляция), молодежный 

жаргон: драконат (дракон + деканат), пивонеры (юные любители пива); мафи
екратия, катастройка, шутл. бывшевики (т.е. большевики), досиденты (дисси

денты), нашисты (по типу нацисты), дурновкусье (безвкусие). 

Что касается их происхождения, существует более-менее распростра

ненное мнение об их заимствованном характере. В общем, исследователи скло

ны верить, что это образец заимствованный, получивший различные модифи

кации в разных языках, в соответствии с их струк~урой. В дальнейшем такое 

словопроизводство и функционирует в данных языках уже не как простое за

имствование, а как новый процесе словопроизводства, обособившийся в новой 

языковой и социальной си~уации. Поэтому, как заимствование можно считать 

только "инспирацию" в виде грамматического образца, а все остальное - нужно 
принять за домашнее (Бугарски 2003). 

Из этого следует, что иноязычные слова, не только что входят в славян

ские языки, в том числе русский и сербский, а вызывают многие процессы, ко

торые в конкретном случае можно отнести к языковому изобретательству, игры 

со словом, различного рода экспериментированию со словом и т.п. Сопостав

ляя сказанное, можно сделать вьmод, что оба этих языка активно подхватывают 

универсальные модели словосложений, развивающиеся в европейских языках и 

прежде всего в английском. 

Так, понятие этого вида контаминации в русском языке, получившее 

продуктивность в последнем десятилетии ХХ века, обычно рассматривается в 

качестве одного из видов аббревиации, как способ словообразования действую

щий во всех западноевропейских языках (Земская 1992:51 ). 
Если же рассматриваемые образования трактовать в широком контек

сте окказионализмов, то в них можно видеть действие аналогни как двигателя, 

порождающего все виды новых слов (и узуальных и окказиональных), а также 

проянление возможностей заложенных в системе языка, как доказательство на 

что способен язык (Земская 1992: 182). 
Так если раньше бленды встречались лишь как индивидуальные, обычно 

поэтические окказионализмы, в современном же языке исследователи их опре

деляют прежде всего как слова, мотивированные социальными факторами, но 
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неспецифичными и несвойственными славянским языкам, являющимся флек

тивными и преимущественно синтетическими. 

И русские и сербские филологи отмечают популярную сейчас настро

енность на всякое изобретательство, повышенную интенсивность словопроиз

водства в целом, подчеркивая ее массовый характер особенно в сегодняшней га

зетно-журнальной публицистике. Для того чтобы придать содержанию яркую, 

необычную, привлекательную форму, журналисты стремятся "украшать" свои 

статьи непременно новыми, звучными словами. 

Не отстает от газет и радио и телевидение, ибо названия значительного 

числа телевизионных передач либо являются заимствованными словами, либо 

сконструированы по типу иноязыч1њ1Х слов. Увеличилось влияние языка масс

медиа. Для того чтобы оставить след в памяти, становятся модными языковая 

шутка, всякие игры со словом, каламбуры, перифразы и т.п. 

Отмечая восприимчивость языков к любым новообразованиям, в том 

числе исторически менее свойственным славянским языкам, различным сло

восложениям и сложносокращениям, мнения исследователей совпадают в том, 

что в данньIХ языках заметна именно активизация периферийньIХ способов сло

вопроизводства, можно даже сказать - маргинальных. Итак, бленды, контами

нации, слияния и проч. остаются все же и в сербском и в русском на позициях 

маргинального образования слов. 

Кроме того, выяснилось, что новые слова производят не только типы 

высокопродуктивные, но и типы, обладающие невысокой продуктивностью, 

считающиеся маргинальными (Земская 1992: 182). Следовательно, проблема 

бленд опровергает принятое мнение о том, что только продуктивные модели в 

словообразовании участвуют в образованим лексических новаций, потому что 

словообразовательная система основьmается на иерархии моделей и функцио

нальной дифференциации средств словопроизводства. 

Большинство слов данного типа эфемерны как и сама природа газетньIХ, 

рекламньIХ и политических регистров, породивших множество таких творений; 

очевидно, что многие из них имеют временный характер - кратковеки, џккази

ональны, слова-одноминутки. Быстро появляются, но многие и быстро уходят 

из жизни; они устаревают, стирается их а:ктуальность, бледнеет их выразитель

ность; часто как индивидуальные и анонимные словопроизводства и под влияни

ем социальньIХ факторов исчезают без следа. 

Что касается их статуса как единиц словаря, полагается, что есть не

малое количество и тех новообразований, которые удержатся на долгий срок с 

перспективой утверждения в стандардтном языке (серб. школигрица, шутливое 

к.линцеза (вытесняя- клинка), шахореска, наркохоличар, демократура, бомбок

ратија, хладниши, минивју, џезовизија, превесеји (преводилачки+ есеји), Сумо

реске (суморне + хумореске) и др. 
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Постоянное их присутствие в письменных текстах стабилизирует их и та

кие единицы, теряя свой экспрессивный характер со временем могут стать прос

то принадлежностью литературнога стандарта (Костомаров 1999), даже иноrда в 
качестве термина. 

Факт, что в последнее время появляются в языке литературных про

изведений - в заглавиях книг, в названиях журналов, других публикаций, разных 

культурных манифестаций и т.п. и таким способом убедительно выходят из ано

нимности, для лингвистов является доказательством афирмации этой новой тех

ники образования слов. 

Для нас же это является особенно важным и как показатель действия ме

ханизма словообразования, и как свидетельство одного из видов языковой иrры. 

В том, что два слова сливаются в одио, на основании общеrо сегмента, лингвисты 

видят именно то качество, стимулирующее игры со словом. К тому же, во всем 

этом проявляется конверrенция в данных языках. 

По отношению к их природе, как строевому инвентарю, можно отме

тить, что это проблема, требующая все еще более комплексного обсуждения; в 

данный момент предлагается такое решение, более менее близкое. 

Так, исследователи сербского материала в чисто словообразовательные 

подробности не входят в связи с размежеванием бленды от сложных слов, про

изводНЬD( (аффиксальных) слов и аббревиатур, считая данные образования осо

бым типом субстантивных сложений, так как подавляющее большинство ново

образований составляют имена существительные. Они подходят к выводу, что 

все модели в словообразовательном смысле являются вариациами на одну и ту же 

общую тему, один и тот же основной поступак: слияние двух слов в новое целое, 

целиком или частично, а в разных типологически возможных комбинациях. Счи

тается, поэтому, что деление на словообразовательные типы невозможно про

вести последовательно. И все-таки выделяется здесь шесть типов в зависимос

ти от того, сокращается ли первое слово клинцезе (клинке+ принцезе), второе 

слово шахореска (шах+ хумореска), или взяты по части от каждой, или же одна 

вкладыватся в другую шалантологија (шала+ антологија), или комбинируется с 

сегментом заимствованого анrлийского слова. 

Исследователи русского языка образования рассматриваемого типа 

обычно помещают в пределах сложносокращенного способа словообразования, 

или как контаминации (Земская 1992: 51 ), или же как прямые чистые окказио
нальные способы словообразования (Улуханов 1996: 52). 

Заметим также, что данная проблема здесь подробнее описана с точки 

зрения словообразования, говорится об узуальных и неузуальных образовани

ях, в рамках которых выделяются некоторые типы, получившие и названия: 

междусловное наложение: каламбурильщик (каламбур + бурильщик), контами
нация, слияние отнихнятина (от них, по образцу "отсебятина"), образования по 
конкретному образцу плохописсь (скоропись) и т.д. Но все же отмечается, как и 
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в сербском, что установить границу между узуальными и неузуальными едини

цами трудно или даже невозможно, и дальше, что полное исчисление этих спо

собов вряд ли возможно. Подчеркивается кроме того, что многие такие образо

ваня являются окказионализмами - это явления не типовые, а индивидуальные, 

поэтому "подвести" их под какой-то типовой способ бьmает нередко трудно, а 

иногда и невозможно (Русский язык конца ХХ столетия 1996, rn. 3. Земская). Рост 
продуктивности связывается с расширением круга производящих основ, соеди

нением обычного с необъrчным и т.д. 

Представленные мнения о последствиях, вызванных появлением бленд 

объrчно неотделимы от других новаций и при этом достаточно противоположны: 

есть мнения, что новации обновили словарный састав, однако ни в коей мере не 

затронули ни сути лексической системы, ни системы словопроизводства совре

менного русского литературнога языка. Часто их помещают в область жаргона. 

Но есть и мнения, что массовость неологизмов может привести к оп

ределенной деформации лексической системы языка и нормативных законов 

словообразования: они активизируют периферийные модели, передвигают их в 

центр, вовлекают в словообразовательный процесе новые основы, мало счита

ясь с их стилистико-семантической спецификой и даже с их морфонологическим 

строением (Костомаров 1999). 
Писатели жалуются: сербский язык засоряется иноязьrчными словами, 

нет креативности, языковое изобретательство подвело (Српски језик 1996). 
Некоторые исследователи не спешат с окончательной оценкой данной 

языковой новации, предоставляя читателям такую возможность в каждой конк

ретной реализации (Бугарски 2003). 
Во всяком случае - несмотря на обстоятельство, что этот материал ко

личественно не так велик, авторы убеждены в том,что он все-таки представля

ет интерес для исследований как определенное свидетелъство о времени, т.е. со 

своей стороны говорит об общем приспосабливанию этих языков вызову новога 

времени. 

Объем данной статьи позволил рассмотреть, разумеется, не полностью, 

проблему сопоставления лингвистического изучения актуальнейших явлений в 

области словопроизводства русского и сербского языков. Достоинством данной 

трактовки следует считать то, что есть все доводы в пользу существования кон

вергентных явлений и в образовании новейшей лексики. 

Можно отметить также, что популярные новации новейшего времени 

типа бленды, как своеобразная креативность в данных языках, представляют 

собой потенциал и в словообразователъном отношении. Как сложится судьба 

этих слов, покажет будущее; предсказать трудно. Сейчас можно лишь отметить, 

что некоторые из них могут пойти по пути морфемизации или альтернативно -
агглютинации и при этом оба эти движения могут сосуществовать, не исключая 
друг друга. 
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Ясно одио: во всем этом можно видеть не только и не столько социо

лингвистический, а и - системный вопрос, словообразовательный и это вполне 

естественно. 

Исследования убедительно выявили, что в этом кроется процесе морфе

мизации: данные слова могут служить зарождением новой модели словопроиз

водства, вычленением из состава слов какого-нибудь сегмента, который подвер

гается новой семантизации, (иллюстративный пример к этому: сегмент - гейт 
=осмысляется как политический скандал) (Рус. яз 1997, Земская: 180-181, Ма
тијашевић 2002) и впоследствии может стать аффиксоидом, а в дальнейшем и по
тенциальным суффиксом, т.е. стать единицей деривационной системы. Немалое 

значение при этом имеет также расширение круга основ. 

С другой стороны, язык масс- медиа и особенно рекламы, находится пос

тоянно в поисках все новых и новых, более атрактивных средств выражения для 

получения определенного эффекта: шутливого, каламбурного и т. п. Механизм 

соединения сегментов и слов в одно целое, игра со словом, являются подходя

щим средством именно для таких и подобных целей. Таким способом словопро

изводства увеличивается рост агглютинации, синтетизма особого типа. 

Сопоставлением материала двух славянских языков, стало еще более 

очевидным, что обе возможности заложены в структуре данных новшеств и поэ

тому необходим более чуткий подход к ним. 

Итак, несмотря на несомненную кратковекость большинства слов типа 

бленды, само актуализирование этого словообразовательного механизма, сколь 

ни маргинального в обоих языках, вообще не без значения в данный момент раз

вития русского и сербского языков. 
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Јелка Матијашевић 

КОНВЕРГЕНТНЕ ПОЈАВЕ У ОБЛАСТИ ТВОРБЕ 

РЕЧИ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

САЖЕТАК 

У раду се појава конвергенције прати на творбеном нивоу руског и српског 

језика. За објекат разматрања узете су иновативне лексичке јединице типа бленде 

присутне у оба језика. Поређењем резултата досадашњих истраживања у тој сфе

ри дошло се до закључка, да иако веома разнородна и кратковека и у односу на 

систем на маргиналној позицији, ова образовања имају своју креативну функцију 

у језику, пре свега у језику масмедија, а затим пружају и могућност богаћења 

творбеног система. 
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IZRAZAVANJE ODNOSA PROPORCIJE 
U FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

Ljublca Vlahovic 

SAZETAK 

Proporcionalnost se oznacava morfemama koje se и francuskim komparativnim rece
пicama jedпog tipajavljaju па celu dveju sintaksicki (ali пе i semanticki) nezavisпih receпica 
и koordinaciji ili jukstapoziciji, а и srpskim, na celu glavne i zavisne recenice. u recenicama 
drugog tipa (slozenim recenicama), morfeme se rasporedjuju na mesta konektora i korelativa 
и glavпoj receпici. Proporcioпalпost pokriva i odпos uzrok-posledica. 

Кljucne reci: komparativпa recenica, koordinacija, jukstapozicija, subordinacija, 
(paralelпa) distriЬucija komparativпih morfema, korelativ, odпos proporcije, odnos uzrok
posledica. 

Poredjenjem dvaju sadrzaja moze se, pored odnosa jednakosti i odnosa ne
jednakosti, izraziti i odnos proporcije. 

Na gramatickom planu, oznacavanje odnosa proporcije ostvaruje se dvoja
kom distriЬucijom komparativnih izraza, zavisno od toga da li su recenice grupisane 
koordinacijom i jukstapozicijom, ili, subordinacijom: 

1. Dve nezavisne recenice u koordinaciji ili jukstapoziciji pocinju kompa
rativnom morfemom bez korelativa que. U korelativnom odnosu su, zapravo, dve 
morfeme, kao sto su: plus ... (et) plus, plus ... (et) moins, moins ... (et) plus, moins ... (et) 
moins, koje oznacavaju pravo (direktno) ili obrnuto (inverzno) proporcionalno uve
canje i1i umanjenje (Grevisse 1969: 132, 842). 
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(1) « Plus J'homme devient homme et se differencie de J'animaJ, plus 
son mal s'aggrave. »(МО 5-11/7/90, р.12) 

(1 ') « Sto covek vise postaje covek i razJikиje se od zivotinje, njegova mиka 
postaje sve teza. » 

(2) Ainsi, plus је reflechissais, et plus de choses meconnиes et оиЫiееs је 
sortais de ma memoire. (СА/Е 93) 

(2') Na taj nacin, ukoliko sam vise razmisJjao, utoliko sam sve vise 
ozivljavao и secanjи nepoznate ili zaboravJjene stvari. (KA/S 54) 

(3) Plus је Ја regardais et moins j'osais offrir иnе аиmбnе. (Loti) 
(3 ') Sto sam је vise gJedao, to sam se тапје иsиdjivao da dam milostinjи. 

(4) Moins voиs avez, plus voиs donnez, c'est иn paradoxe freqиent. (FI 
1515198, р.30) 

( 4 ') Sto тапје imate, vise dajete, to је cest paradoks. 

(5) Moins iJ travaille (et) moins il reиssira. (Petit Robert) 
(5') Sto (on) тапје radi, тапје се postici. 

2. U slozenoj recenici kojaje formirana па inverznoj sиbordinaciji (Wagner, 
Pinchon 1962: 616), komparativna recenica, posle veznika que, komparativom и 
svom sastavu izraiava merи kao иzrok, cija se proporcionalna posledica oznacava 
priloskim izrazom d'autant plus ili d'autant moins и glavnoj recenici. Drиgim reci
ma, izraz d'autant plus ili d'autant moins и glavnoj recenici и koreJaciji s veznikom 
que i komparativom и zavisnoj, komparativnoj, recenici oznacava odnos proporcije i 
odnos иzrok - posJedica (Tocanac-Milivojev 1989: 150). 

(6) Тоиt сеЈа est laid et d'autant plus laid que Је dessein est рЈиs vrai. (ST/ 
RN, 1172) 

(6') Sve је to rиzno, i tim ruinije sto је slika istinitija. (ST/CC 234) 

U pogJedи komparativa и zavisnoj recenici, М. Grevisse navodi da и sЈи
саји kada komparativa tи nema i kada se, samim tim, gиbl ideja mere ili proporcije, 
priJoski izraz и gJavnoj recenici оsоЫЩе oznacava иzrok i иglavnom znaci « sиrtoиt 
parce qие » : « Qиand Је membre conseqиent ne comporte pas de comparatif, l'idee 
de mesure ои de proportion s'effщ:ant, d'autant plus que, d'autant moins que, d'au
tant mieu.x que marqиent plиs speciaJement Ја саиsе; ils signifient aJors а реи pres 
« sиrtoиt parce qие » et servent, comme dit Ј' Academie, а reJever J'importance d'иn 
motifde penser ои d'agir, ... » (Grevisse 1969: 1022). 
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(7) Ces paroles etaieпt siпceres et d'autant plus belles que \е chanoiпe 

jouissait maiпteпaпt d'uп graпd pouvoir ... (ST/CH 130) 
(7') Ove reci su Ьi\е iskreпe i utoliko lepse sto је sad kaпoпik imao 

vecu vlast ... (SТ/КМ 164) 

(8) 11 merite d'autant moins vos boпtes qu'i\ paralt еп faire peu de cas. 
(Acad.) 

(8') Оп utoliko тапје zas\ufuje vasu dobrotu sto izgleda daje malo сепi. 

U toj s\uzЬi, umesto d'autant plus que upotreЫjava se i d'autant que (Gre
visse 1969: 1022). 

(9) 11 faut preпdre des mesures pour les staЬiliser, faute de quoi de graves 
accideпts survieпdroпt, d'autant que \es desequiliЬres soпt cumulatifs. 
(МО 2/11/96, р.13) 

(9') Treba preduzeti mere za пjihovu staЬilizaciju jer се, iпасе, iskrsпuti 

оzЬi\јпе пezgode, utoliko vise sto su poremecaji ravпoteze kumulativ
пi. 

Pored prikazanih, pojam proporcije mogu da оzпасе i sledeci izrazi: autant( 
.. .)que, koji izratava i jedпakost, а mesure que, аи fur et а mesure que, suivant que, 
selon que: 

(1 О) 11 у а eu daпs Је moпde autant de pestes que de guerres. (СА/Р 41) 
(10') U svetuje Ьi\о isto toliko kuge koliko i ratova. (КА/К 37) 

(11) А mesure qu' il approchait, il distiпguait mieux sоп air fache. (ST /RN, 
1 96) 

(11 ') Ukoliko se vise priЫizavao utoliko је jasпije raspozпavao пjegovo 
ljutito lice. (ST/CC 132) 

(12) А mesure qu 'el\es [\es taches] moпtaieпt, elles deveпaient moins nom
breuses.(MAL/E 62) 

(12') Ukoliko su se tacke ре\е, sve ihje manje Ьilo. (МAL/N 64) 

(13) La masse des lumieres s'elargissait aufur et а mesure que l'avion 
approchait de Talavera ... (MAL/E 195) 

(13') Masa svetlosti raslaje kako se avion priЫizavao. (МAL/N 209) 

Poredbene recenice za izratavanje proporcije и francuskom jeziku, sa dva 
formalno odvojena clana и koordinaciji ш jukstapozicUi, od kojih је jedan sustinski 
и subordinaciji, prevode se na srpski jezik poredbenim recenicama ciji је jedan clan, 
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zavisna recenica, i formalno и subordinaciji prema drugom clanu, glavnoj recenici, 
za koju se vezuje veznikom sto, ukoliko, kako. 

I и francuskom i и srpskom jeziku takve recenice и оЬа clana sadrze isti 
komparativ kad oznacavaju pravu proporciju: plus".plus = vise".vise (1 i 1 ', 2 i 2') i 
moins."moins = тапје".тапје (5 i 5'), ili dva komparativa suprotnog (ili razlicitog) 
znacenja kad oznacavaju obrnutu proporciju: plus ... ( et) moins = vise ... manje (3 i 3 '), 
moins".plus = manje".vise (4 i 4'). 

U recenicama francuskog jezika, fakultativni veznik et prethodi komparativu 
и drugom clanu komparacije (3 i 3'). Zavisna komparativna recenica и srpskomje и in
verziji i pocinje veznikom sto, koji и glavnoj recenici moze imati korelativ to (1 i 1 '). 

Slozene recenice s priloskim izrazom d'autant plus i1i d'autant moins и glavnoj 
i komparativom и zavisnoj recenici, kojima se izraiavaju proporcija i uzrok - posledica, 
imaju za ekvivalente analogne recenice и srpskom jeziku. Izraz d 'autant plus и spoju s 
pridevom prevodi se veznikom sto i odgovarajucim komparativom (6 i 6'). 

u recenicama koje, usled odsustva komparativa и drugom clanu, uglavnom 
oznacavaju uzrok, izraz d'autant plus и spoju s pridevom ili participom prevodi se 
prilogom utoliko i komparativom prideva (7 i 7'); izrazi d'autant moins i d'autant 
(u znacenju « d'autant plus »), koji se odnose na glagolsku sintagmu, prevode se sa 
utoliko тапје i utoliko vise (8 i 8', 9 i 9'). Korelativu que ekvivalent је veznik sto. 

О vezniku i veznickom prilogu и ovom tipu poredbenih recenica, kao i о 
znacenju samih tih recenica govori М. Stevanovic : « U poredbene idu i recenice 
tipa: /"./ Sto је nada тапја, veca је vjera. /"./ Ukoliko se cas polaska prihliiavao, 
utoliko је Ыо nestrpljiviji. /"./ i njima slicne, koje se za upravne vezuju veznikom 
sto, veznickim prilogom koliko (i ukoliko) ili na neki slican nacin. U njima se porede 
medjusobno suprotne pojave, /"./ ali i one koje su istovetne /"./. А osim poredbeno -
nacinske и ovim se recenicama oseca kad uzrocna nijansa, а kad nijansa uslovnosti. )) 
(Stevanovic 1979: 886) 

Izrazi kojima se takodje oznacava proporcija: autant que, а mesure que, аи 
fur et а mesure que prevode se na srpski na sledeci nacin: autant que sa isto toliko 
koliko (10 i 10'), а mesure que sa ukoliko vise."utoliko / sve (11 i 11 ', 12 i 12'), а аи 
fur et а mesure que sa kako (13 i 13'), sto је pre stilska varijanta, jer se inace prevodi 
sa (u)koliko ili drugacije и zavisnosti od konteksta. 

PARALELNA DISTRIВUCIJA KOMPARATIVNIН MORFEMA 

Pod pojmom « paralelna distriЬucija » ovde se podrazumeva rasporedjenost 
dveju komparativnih morfema - istih ili razlicitih - na celu prvog i drugog clana kom
paracije, koji se konstituisu kao dve sintagme (oЬicno и izrekama) ili dve recenice и 
koordinaciji ilijukstapoziciji, kakav је i slucaj komparativnih recenica za izraiavanje 
proporcije oznacenih pod brojem 1, ili pak, kao dve recenice, od kojih је jedna u 
subordinaciji. 
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Takvo paralelno rasporedjivanje komparativnih morfema ostvaruje se, dakle, 
u dva tipa komparativnih recenica: 

1. Recenice cija se dva clana povezuju neposredno, bez veznika que, а svaki 
od njih pocinje komparativnom morfemom: 

(14) Те/ pere, tel fils. 
(14') Kakav otac, takav sin. 

(15) « ... et autant de fois qu'une maison recevait de coups, autant у avait-il 
de morts qui en sortaient ». (СА/Р 92) 

(15') « .. . koliko је udaraca kuca doЬila, toliko је тrtvih iz nje izlazilo. » 
(КА/К 86) 

(16) Tant vaut l'homтe, tant valent les idees. (DDLF) 
( 16') Koliko vredi covek, toliko vrede ideje. 

М. Grevisse posebno ukazuje na postojanje recenica sa ovakvoт distriЬuci
joт koтparativnih тоrfета : « Dans un systeme coтparatif, i1 arrive que chacune 
des deux propositions soit introduite par Је тете mot comparatif, sans que : autant ... 
autant, tant ... tant, tel ... te/, autre ... autre, autre chose ... autre chose. » (Grevisse 1969: 
1119), а М. Papic ih zove « paralelni sisteтi »: « Oviт iтenom nazivaju se spojevi 
dveju recenica od kojih svaka pocinje nekoт koтparativnoт recju (celna recenicaje 
etalon). » (Papic 1984: 204) 

2. Slozene recenice ciji se drugi clan - komparativna recenica u inverziji 
- uvodi veznickiт izrazom koji sadrzi i veznik que. Buduci daje komparativna тor
fema u sastavu veznickog izraza na celu komparativne recenice (i slozene recenice), 
ona se ponovo javlja, bez veznika que, na celu glavne recenice: 

(17) Et, de тете que Tarrou avait du quitter son hбtel pour loger chez 
Rieux, de тете Је pere dut laisser 1' appartement ou son ordre 
l'avait place, pour venir loger chez une vieille personne ... (СА/Р 
208) 

( 17') I kao sto је Taru morao napustiti svoj hotel i nastaniti se kod Rijea, 
isto је tako Paulu Ьiо priтoran da napusti stan gde ga је njegovo 
bratstvo bllo smestilo i da se nastani kod jedne stare osobe ... (КА/К 
198) 

(18) Telle qu'elle apparaissait, telle, desormais, elle mourrait, avec son 
corps desire. (DU/L 16) 

(18') Takva kakva se pojavi\a, takva се, kasnije, umreti, sa svojim zelje
nim telom. (DI/L 7-8) 
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Grevisse takve koпstrukcije odredjuje па sledeci пасiп : « Lorsque !а pro
positioп comparative introduite par une des expressions ainsi que, de тете que, tel 
que, est placee еп tete de !а phrase, !а principale peut, surtout dans le style eleve, etre 
introduite par !а meme expression, ои par une expression analogue, sans que: ( ... ) 

Parfois, avec de тете que, on supprime que, dans les deux propositions 
(comparez Rem.1): ... » (Grevisse 1969: 1119) 

Drugim stavom ove definicije i napomenom и zagradi, Grevisse upucuje 
na prikljucivanje recenica sa de тете, bez veznika que, na celu glavne i zavisne, 
komparativпe, recenice recenicama koje su ovde oznacene pod brojem 1. 

Izlozeпo uporedno posmatranje francuskih i srpskih recenica upucuje na 
пеkе пjihove slicпosti i razlike : 

- francuske i srpske komparativne receпice tipa 1 analogпe su ро paralelnoj 
pozicUi svojih morfema na celu оЬа clana i ро celnom etalonu, а razlikuju se ро 
siпtaksickoj strukturi ; 

- izmedju srpskih i fraпcuskih recenica tipa 2 postoji podudarnost и raspo
redu i funkciji morfema kao konektora i korelativa, ро inverznoj subordinaciji i ро 
fuпkciji oznacavaпja odnosa mere kao uzroka i proporcionalпe posledice; 

- ako se izuzmu neke formalne razlike izmedju пjihovih morfema zbog raz
licite strukture dvaju jezika, francuske i srpske komparativne receпice оЬа tipa imaju 
ekvivaleпtne fuпkcije ozпacavanja identicnosti ili suprotnosti osoblпa i ponasanja. 
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l,jublca Vlahovic 

L'EXPRESSION DE LA RELATJON DE PROPORTION 
EN FRAN<;:AIS ЕТ EN SERВE 

RESUМE 

Les coшparatives du fraщ:ais et du serbe indiquant la p1·oportion sont ana
lysees du point de vue de Jeurs structures syntaxiques et du fonctionneшent de leurs 
morphemes dans l'expression des qualites identiques ои opposees, aux fins d'etaЫir 
des ressemЫances et des differences des phrases. 

L' analyse dernontre une analogie entre les comparatives fraщ:aises et les 
comparatives serbes du type 1 au niveau de !а distriЬution parallele de leurs morphe
mes en tete des deux termes de comparaison et de \а position initiale de l'echantil, et 
une difference dans leur structure syntaxique. Les comparatives fraщ:aises et serbes 
du type 2 sont semЫaЫes par une subordination inverse et par leшs fonctions dans 
l'expression de !а proportion et du rapport cause-consequence. 

L'abstraction faite de certaines differences formelles entre leurs morphemes, 
dues aux systemes diftёrents des deux langues, les comparatives traщaises et serbes 
fonctionnent de maniere equivalente dans l'expression d'identite ou d'opposition des 
qualites comparees. 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХЈ (2006) 
Аппиаl Review ој the Facиlty ој Philosophy. Novi Sad. Vоlите ХХХЈ (2006) 

UDK 811.133.1 :81 '366.59 
ONR 

СИБЖОНКТИВ У САВРЕМЕНОМ ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ 

-Форма коришћена при субординацији 

или семантички аутономан модус? 

Ружица Седер 

САЖЕТАК 

У раду се третира појам француског сибжонктива, и семантичких нијанси које 

се могу изразити помоћу овог глаголског начина. Полази се од категорије глаголског 

начина уопште, као и дефиниције сибжонктива у француској граматици, а затим се по

ставља питање његове функције у савременом језику: да ли се ради само о облику ко

ришћеном при субординацији, или је његова употреба семантички условљена. Контра

стрирањем примера употребе сибжонктива и индикатива, долази се до закључка да овај 

начин поседује способност да самостално изрази специфичне модалитете мисли. 

Кључне речи: глаголски начин (модус), сибжонктив, аутосемантичност. 

Да бисмо приступили дефинисању саме категорије глаголског начи

на-модуса, учинило нам се најприкладнијим да кренемо од веома :прецизне 

дефиниције коју налазимо у енциклопедијском речнику лингвистичких назива 

Рикарда Симеона (Симеон 1969): "Модус је основна граматичка категорија ко
ја (заједно са временом и аспектом) у систему глаголске флексије првенствено 

изражава однос радње (или стања) што га према стварности успоставља кази

валац1; та категорија даје изјаву о субјективном стању или душевном угођају2 ; 

Глаголски начин изражава каквоћу глаголске радње или став казиваоца према 

1 Малая советская эн11иклопедия Государственное наv•1ное иsдатељство »Большая советская энцикло
педия«, fV!осква, 1958-61 

2 Hofmann, Ј.В., Н. Rubenbat1er, Wдrterbuch der grammalischen und metrischen Terminologie, Carl Winter
Universittiisverlag, HeidelЬerg, 1950. 
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исказаној радњи; М. Н. Weseen (Crowell's Dict. ofEnglish Grammar) зове га "пси
холошким аспектом тврдње"3 ; (.")". 

Дејвид Кристал (Кристал 1988) даје нешто сажетију, али такође веома 
прецизну дефиницију: "Модус или начин представља скуп синтаксичких и семан

тичких контраста означених алтернативним парадигмама глагола: индикативом 

(необележени облик), конјунктивом и императивом. Са семантичке стране, посре

ди је широк опсег значења, посебно говорникових ставова према чињеничном са

држају његовог исказа, као што су неизвесност, одређеност, неодређеност, могућ

ност. Са синтаксичке стране, ови контрасти могу бити означени алтернативним 

флексивним облицима глагола, или употребом помоћних глагола " 
Дефиниција М. Стевановића (Стевановић 1969), чини се управо синте

зом претходне две, а то је даје глаголски начин категорија која омогућује да се 

означи лични став говорног лица, односно субјекта, према ономе што се субјек

ту приписује уз помоћ предиката (Стевановић : 675). 
У далекој прошлости, модуса је било знатно више: када је у питању 

праиндоевропска језичка заједница, претпоставља се да су у њој били засту

пљени оптатив и конјунктив као два основна глаголска начина, који су у себи 

највероватније садржавали и остала модална значења, од којих су се нека· изди

ференцирала у посебне модусе. Сматра се да су се значења оптатива касније 

стопила са значењима конјунктива, који је остао најпознатији глаголски начин 

индоевропске заједнице, а који је, наслеђен из латинског језика, наставио да жи

ви у многим савременим језицима. 

Управо такав модус је француски сибжонктив (fr. le subjonctif). 
У француском језику постоје још три лична глаголска начина: индика

тив, императив и кондиционал4, али нам се сибжонктив учинио најинтересант

нијим јер је он у овом језику, како га називају Жорж и Робер Ле Бидоа5 ( Ле 

Бидоа 1971 ): "mode par excellence" (Бидоа: 492), наиме, поседује способност 
да искаже највише модалних нијанси: вољу, финалност, сумњу, осећања, могућ

ност""и због тога је, како даље настављају Ле Бидоа: "он највише од свих начи

на повезан са душом, у хармонији са њеним дубоким модалитетима"6 • 

У литератури налазимо многобројне дефиниције овог модуса, које при

падају различитим правцима тумачења језичких појава; управо Жорж и Робер 

Ле Бидоа наводе неколико примера, напомињући да су многи романисти поку

шали да многобројне вредности овог глаголског начина сведу наједан принцип 

(Бидоа, Additions. f820 :527): 

['(~; M.-Gaynor, F., А Dictionary ој Linguistics, Philos.LiЬrary, New York, 1954. 
4 Трциционално се међу глаголске начине у француском језику убрајају и два безлична облика: инфи

нитив и парпщип. 

5 Gcorges et Robert [,е Bidois 

(, пре<1од Р.С. 
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• Ј. Haas (Syntax 1912) своди сибжонктив на идеју иреалности, било логичке 
(оптатив), било нелогичке (на пример, после суперлатива); 

• Н. Soltmann ( Syntax der Modi im modernen Pranzosisch. 1914), сматра да је 
сибжонктив начин неизвесности, несигурности, а императив начин воље; 

• К. Sneyders de Vogel (Synt. historiq. du fr. 1919) у сибжонктиву пре свега ви
ди «начин евентуалности»; 

• Е. Lerch (Die Bedeutung der Modi ... 1919): сибжонктив је начин жење и не
извесности, несигурности. У једном каснијем раду (Die neuren Sprachen. 
ХХVП и XXIX) он своје објашњење замењује новим, даје сибжонктив "на
чин психолошког субјекта", при чему је психолошки субјекат оно што је 

познато говорнику (= ... qu'il soit venu), а психолошки предикат оно што је 
ново, сам израз осећања(= Је m'etonne ... ); 

• Cornelius de Boer (Essais de syntaxe trancaise moderne. 1922., стр. 61-131 ): 
сибжонктив је начин «психолошке субординације>>. У свом делу Introduc
tion а l'etude de !а syntaxe du trancais. стр. 194./95.), он га назива: <<иn luxe 
stylistique»; 

• W. Van der Molen (Le suЫonctif Sa valeur psychologique et son emploi dans la 
langueparlee. 1933.) оповргава ово гледиште, и у сибжонктиву види «начин 
субјективности», што Жорж и Робер Ле Бидоа сматрају оправданим, али у 

томе налазе и нешто непрецизности; 

• Француски аутори класичних rрматика у сибжонктиву виде или обележје 

субординације, или могућности, - Radouant (1922), Maquet et Flot (1924) 
-или сумње (Michaut et Schricke, 1934). 

Ми ћемо се у овом раду ограничити на дефиниције (и то само у кратким 

цртама) две значајне француске граматике које припадају психолошком правцу. 

Реч је о граматикама Дамурета и Пишона7 (Дамурет и Пишон 1936) и Жоржа 
и Робера Ле Бидоа. 

Према Дамурету и Пишону, сибжонктив је "Је mode du non-jugement", 
односно он изражава, уздржаност говорника (или протагонисте) да донесе суд о 

вероватности реализације радње о којој се говори. Тако се употребом индикати

ва уствари износи суд о томе да је изнета чињеница реална или вероватна, док 

употреба сибжонктива представља уздржавање од таквог суда. 

Према Жо ржу и Роберу Ле Бидоа, сибжонктив би се могао назвати: "mo
de de 1' energie psychique», из чега управо произилази богатство модалних нијан
си које он може да изрази. Ж. и Р. Ле Бидоа сматрају да оваква дефиниција има 

ту предност у односу на друге да објашњава све употребе овог глаголског начи

на, и у зависним и у независним реченицама, и да их своди на један заједнички 

принцип, који поштује научну истину, а притом задовољава једноставност и 
јасноћу. 

7 Damourette et Pichon 
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Различитост наведених дефиниција показује комплексност и богатство 

модалних нијанси које је могуће изразити овим глаголским начином, а њихова 

заједничка црта је у томе што обе подразумевају одређену аутосемантичност, 

односно семантичку пуноћу сибжонктива, као и значај неговања дистинкције 

индикатив/сибжонктив у језичкој пракси. 

Наиме, у обе поменуте граматике примећујемо даје значајна пажња по

свећена расправи о томе да ли је сибжонктив сведен само на једну форму која 

се користи у зависним реченицама. 8 

Према Дамурету и Пишону, могло би се тврдити да синтакса упућује на 

декаденцију сибжонктива само уколико би употреба овог модуса постала толи

ко механичка, условљена искључиво формом реченице, да не би било никаквог 

разлога да се чува посебан облик, јер он не би носио никакво специфично, само 

њему својствено значење. 

У истом духу, а у складу са својом дефиницијом овог модуса, Ле Бидоа 

сматрају да у свим оним реченицама које претпостављају неку тензију или неки 

«занос душе», употреба сибжонктива има разлоге који су сами по себи довољ

ни; као начин психичког живота, он се намеће спонтано, готово аутоматски, у 

целину. Може да изгледа да је условљен глаголом који му претходи, али он је 

заправо условљен потпуно психолошким разлозима. 

Сматрамо да као илустрација и једне и друге тврдње о семантичкој са

модовољности сибжонктива могу да послуже управо они примери у којима, 

упркос формално истом или сличним контексту, налазимо употребу различитог 

модуса. Иако бисмо овакве примере могли пронаћи у свим доменима употребе 

сибжонктива, како у зависним, тако и у независним реченицама, ми ћемо се у 

овом раду ограничити само на две групе зависних реченица, сматрајући такве 

примере најилустративнијима. 

1. КОМПЛЕТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

У следећим примерима видећемо како употеба различитог глаголског 

начина после једног истог глагола доноси померање или потпуну промену зна

чења тог глагола, односно смисла целе структуре. 

А. После глагола који својим семантичким модалитетима служе за тврд

њу (афирмацију) неке чињенице (нпр. dire, pretendre, mander, assurer, avertir, 
prendre garde, ecrire, conclure, .... ) најчешће се користи индикатив. Међутим, ка
да се после њих употреби сибжонктив, ови глаголи добијају значење глагола 

8 Ле Бидоа конкретно у својој f1Јамзтици наводе арrументе којима оповргавају тврдњу Фердинанда Бру
ноа (Ferdiпand Bruпot, La pensee et !а langue 1922, стр. 520, према: Bid. crp.510) да "сибжонкгив веома 
често не изражава више модалитете, већ даје он само један од облика субординације". Превод Р.С. 
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воље, блиско значењу глагола VOULOIR (хтети, желети) или глагола ORDON
NER (наредити). 

а) Употреба уз индикатив: 

Оп те dit qи 'elle п 'est pas tres Ыеп portaпte. (R. Coolus, Соеиr а coeur., П, 
7, према: DP, стр. 473) /Кажу ми да се она не осећа баш најбоље.9 

Preпez garde, moпsieur, que voиs vous adressez а ип officier miпisteriel. (М. 
Donnay, Edиcatioп dи priпce, IV, 3, према: MG., стр. 1054) /Господине, обратите 
пажњу [=ја Вам саопштавам] на то да разговарате са државним чиновником. 

б.) Употреба уз сибжонктив: 

J'avais dit qие реrsоппе п 'eпtrdt. (Lautreamont, Les chaпts de Maldoror. Ј, 

10, стр. 32, према: DP, стр. 474) /Рекао сам да нико не улази. 
Preпez garde qи'оп пе voиs voie. (Dictioппaire de l'Academie fraп9aise, 

1935, према: MG, стр. 1054) / [ Саветујем/наређујем] Побрините се да вас не 
виде. 

Је lиi ai ecrit qи 'il fasse eпvoyer toиt de sиite les marchaпdises commaпdees. 
(Ny, стр. 312) /Писао сам му[= наредио сам] да одмах пошаље поручену робу. 

Веома добар пример утицаја избора начина на промену модалитета ми

сли који се преноси глаголом је следећа реченица: 

Dites-lui qие је пу sиis pas et qи 'il revieппe ипе aиtre fois. (Ny, стр.313) / 
Реците му да нисам ту и [ја желим] да дође неки други пут. 

Б. Глагол SUPPOSER (претпоставити) 

Уз овај глагол користи се индикатив када се ради о претпоставци која је за

снована на неким чињеницама, дакле која никако није произвољна: 

-Је suppose qи 'ип тоiпе est toиjoиrs charitaЬle. ( La F., F., УП, 3, према: 
MG, стр.1049) / -Претпостављам [=мислим, сматрам] да је један монах увек 
милосрдан. 

Иако и даље постоји доза сумње, можемо приметити да се у овој упо

треби глагол SUPPOSER по значењу приближава глаголу PENSER (misliti, sma
trati). 

Насупрот томе, у конструкцији уз сибжонктив, ради се о формирању 

произвољне хипотезе, која није заснована ни на каквим индикацијама, него је у 

питању замишљена радња која служи као полазна основа за даље резоновање. 

Ова употреба честа је у математичким задацима, за постављање претпоставке. 

Ево једног типичног примера такве употребе: 

Роиr aller d'ип village А а ип village В, ип homme parcoиrt la distaпce АС 
а pied, et !а distaпce СВ еп аиtоЬиs. Оп sиppose qи 'il пе perde pas le temps daпs l 'at
teпte de l 'autobus. ([Jrevet elemeпtaire. Alger, 2е session de 1950, према: MCS, стр. 

9 Сви преводи на српски језик су преводи аутора. У угластим заградама дати су коментари аутора. 
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150) /Да би стигао од села А до села Б, човек прелази раздаљину АЦ пешке, а 
раздаљину ЦБ аутобусом. Претпоставимо [=замислимо] да неће изгубити вре

ме на чекање аутобуса. 

Је sиppose (sирроsопs/д sиpposer) qи 'il viеппе demaiп, соттепt /е recevo
ir? (Ny, стр.316) /Претпоставимо да [=уколико] дође сутра, како га дочекати? 

В. Глаголи који означавају прихватање и слагање: voиloir Ыеп, coп

seпtir, admettre, accepter. 

Најчешћа је употреба ових глагола уз сибжонктив, с обзиром на њихов 

афективни смисао. Међутим, у употреби уз индикатив, главном глаголу се даје 

интелектуални смисао -протагониста признаје, или је спреман да прихвати као 

истиниту чињеницу изражену зависном реченицом. 

Је сопsепs voloпtiers а се qи 'il viеппе avec поиs. (Merimee, Colomba. 11, 
према: MG, стр.1053) /Радо прихватам да он пође са нама. 

Је сопsепs qие /е haиt clerge п 'est pas соираЬ/е. (А. Gide, Les Caves dи Va
ticaп. стр. 206, према: MG, стр. 1054) /Слажем се да високо свештенство није 
криво. 

-Veпez dопс dејейпеr avec moi а /а salle de garde. Је veux Ыеп qие сеп 'est 
pas ип milieи tres sedиisaпt, mais veпez- у роиr moi. (М.Р., 18.12.1918, према: DP, 
стр.475) /-Дођите да ручате са мном у салу за дежурства. Признајем да то баш 

и није најпривлачније место, али дођите због мене. 

Г. Глагол COMPRENDRE (разумети): 

Уколико га употребимо уз индикатив, разумевање које износимо овим 

глаголом односи се на постојање чињенице; протагоноста интелектуално поима 

да та чињеница постоји. Напротив, када се уз овај глагол употреби сибжонктив, 

он тада значи: «troиver пature/, «пе pas s 'еtоппеr de»; чињеница се сматра већ 
познатом и прихваћеном, а оно што протагониста разуме, то су њени узроци. 

-Vous compreпez que се/а doit т 'iпquzeter. (Dictioппaire de / 'Academie 
fraпraise, 1935, према: MG, стр. 1049) /Разумете да ме то мора бринути. 

Је compreпds qие tu aies ete iпdigпee sur /е тотепt. (Ch. Н. Hirch, Le cri
me de Potru soldat. стр.33, према: DP, стр. 476) /Схватам то што си се ти истог 
момента расрдила. 

D 'ail/eurs, е//е compreпait tres Ыеп qи 'ипе Ьеаиtе aussi eclataпte ейt ети 
ип tres јеипе homme. (Andre Maurois, Les Moпdes imagiпaires. Les derniers joиrs 
de Pompei; стр. 211)/Уосталом, доброје схватала то што је тако заносна лепота 
дирнула једног веома младог човека. 
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Д. Глагол VOULOIR 
Уз овај глагол најчешћа је конструкција уз сибжонктив, с обзиром на 

његово значење воље. Међутим, када се уз овај глагол употреби индикатив, гла

голу voиloir се једним реторичким обртом додељује одређени интелектуални 

смисао-значење блиско глаголу preteпdre. 

L 'оп veиt qие Diogeпe aiтait l 'еаи. (L 'eloge de l 'Ivresse, а Ја Науе, chez Pi
erre Gosse, 1714, apud Roshem, Paris Medica! du 3 avril 1920 према: DP, стр.4 77) 
/Тврде да је Диоген волео воду. 

Пре него што пређемо на проучавање наредних примера, сматрамо бит

ним да напоменемо да Дамурет и Пишон разликују протагонистичку употребу 

сибжонктива-када употреба начина зависи од идеја и осећања које говорник 

придаје протагонисти, и локуторалну употребу сибжонктива-када су говорнико

ве идеје и осећања ти који условљавају употребу сибжонктива. Ово објашњење 

даје нове могућности интерпретације алтернације глаголских начина: 

Е. Глаголи негације, као: NIER, DEMENTIR (порицати, оповргавати) 

Уобичајено је да се после оваквих глагола користи сибжонктив. Ипак, 

говорнику је дата могућност да употребом индикатива покаже да он чињеницу 

негирану од стране протагонисте ипак сматра тачном. 

Оп пе реиt pas пier qие !а тethode historiqиe est toиt afait iтpropre а lиi 
procиrer les certitиdes doпt il а besoiп. ( А. France, CraiпqиeЫlle. стр. 32, према: 
MG, стр. 1047) 

Не може се негирати [чињеница] да је историјска метода сасвим непри

кладна да му обезбеди тачност која му је потребна. 

- Ти пе пieras pas qие tи т 'as force /а таiп. (G. Marcel, Rоте п 'est plus 
daпs Rоте. стр. 137, према: MG, стр. 1047) /Нећеш негирати [чињеницу] да си 
ме приморао. 

Ф. Везано за локуторалну употребу сибжонктива интересантан је 

следећи пример Дамурета и Пишона, у коме се, према њиховом мишљењу упо

треба сибжонктива може сматрати еквивалентом негацији: 

.. . Mais pour !а sсепе тoderne, facиltative, qиi doit ассотраgпеr !а sсепе 
c!assiqиe oЬ!igatoire, оп п 'а pas vи qие Ьеаисоир de coпcиrreпts aieпt tепи сотрtе 
de l 'elargisseтeпt dи prograттe. (F. Aubriere et А. Villiers, Apres !е сопсоиrs de 
Coпservatoire u A1ercиre de Fraпce. 15.07.1934, стр. 299, према: DP, стр.497). 

/( ... )нисмо приметили даје пуно кандидата водило рачуна о прошире
њу програма. 
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Ова реченица значи да кандидати нису водили рачуна о проширењу про

грама. Када бисмо -aieпt заменили са оп!, то би значило да говорник супротста

вља своје мишљење мишљењу протагонисте оп, односно да сматра да кандида

ти то јесу радили, иако то није примећено. 

П. РЕЛАТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

Улогасибжонктивазначајнаје у оним релативним реченицама које вели

ки број граматичара назива детерминативнимlQ. Код ових реченица, избор из

међу индикатива и сибжонктива врши се у зависности од тога да ли се таквом 

релативном реченицом једноставно износи нека чињеница, или она са собом 

носи одређену финалност, или пак уноси нијансу евентуалности. 

Упоредимо примере: 

а) Је cherche ип appartemeпt qиi g_ vие sиr ип jardiп, et qиi se troиve daпs 
cette rие. 

ци. 

/Тражим стан који има поглед на двориште, и који се налази у овој ули-

Ь) Је cherche ип appartemeпt qиi ait vие sиr ип jardin. (FB, стр.507) 
/ Тражим стан који би имао поглед на двориште. 

У другом примеру релативна реченица означава жељену особину анте

цеденса, дакле циљ који је у свести говорника, а ту финалност показује управо 

присуство сибжонктива. 

Или пак: 

а) Је соппаis ип chemiп qиi coпdиit а !а verite. 
/Познајем један пут који води до истине. 

Ь) Је cherche ип chemiп qиi condиise а !а verite. (TV, стр. 41) 
/Тражим пут који води [може довести] до истине. 

А chaqиe secoпde, ј 'atteпdais de топ camarade ип signe, ип тоиvетепt, 
qиi т 'aпnoпr;:cit !а bataille. ( Alain-Foumier, Le Graпd Меаи!пеs. стр. 152, према: 
Ny, стр.319) /У сваком тренутку очекивао сам од мог друга неки знак, неки по
крет, који би ми најавио битку. 

10 То су реченице које се везују заједан елемеtп главне реченице {аtпецеденс), и који они ближе одређу
ју, али на такав начин да би без те релативне реченице смисао главне реченице био или промењен, ШIИ 

непотпун. Ради се о реченицама типа: : L 'homme qui arri1'e esf топ oncle. 
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У првом примеру, релативна реченица се ослања на антецеденс ип сhе

тiп (пут), а тај пут говорно лице познаје, дакле овде је реч о изношењу нечега 

што за говорно лице представља чињеницу. 

У примерима под б), говорно лице тражи/очекхје појам изражен анте

цеденсом, дакле, он представља нешто што је неизвесно, што тек треба да се 

достигне 11 • 

Листа примера изучаваних у претходном поглављу није и не може има

ти за циљ да буде коначна, тако да она никако не исцрпљује све семантичке мо

гућности које у француском језику пружа избор глаголског начина. 

Ипак, сматрамо да са једне стране овакви примери показују да употре

ба различитих глаголских начина после одређених глагола условљава знатну 

семантичку разлику, а са друге стране, с обзиром даје избор примера показао 

да се ради о глаголима фреквентним у свакодневном говору, да реализација тих 

семантичких разлика мора имати значајну улогу у комуникацији. 
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Ruzica Seder 

LE SUBJONCТIF EN FRAN~AIS MODERNE 

RESUME 

Се texte porte sur le mode subjonctif en fraщ:ais, et les nuances semantiques 
qu'on peut exprimer par се mode. 

Tout d'abord on traite le mode verbal еп geпeral, et puis la defiпitioп du su
bjoпctif daпs la grammaire fraш;aise, pour poser епfiп la question de l'emploi de се 
mode dans la langue moderne: s'il s'agit d'une forme utilisee en subordination, ou 
Ьien d'un mode utilise еп fonction des exigences semantiques. 

La comparaison des exemples de l'emploi du subjonctif et de l'indicatf а 
demontre que се mode possede l'aptitude d' exprimer par lui-meme, des modalites 
de pensees specifiques. 
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КОНСТРУКЦИЈЕ СА ГЛАГОЛОМ 

ЯВЛЯТЬСЯ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ* 

Маја Радовановић 

РЕЗИМЕ 

У раду је представљен један тип синтаксичких конструкција у руском језику ко

је образује глагол являться. Пре свега, истакнути су показатељи десемантизације овог 

глагола, као и творбени потенцијал који он стиче, градећи овакав тип конструкција. 

Кључне речи: глаголска копула, сложени именски предикат, десемантизација, 

творбени потенцијал. 

Задатак овога рада јесте опис једног типа аналитичких конструкција, 

конкретно - синтаксичких конструкција које гради глагол являться у руском 

језику. Анализа је вршена на корпусу од 450 примера, ексцерпираних на мате
ријалу различитог карактера (у текстовима старе руске књижевности, у разним 

делима руске књижевности XIX и ХХ века, на материјалу научног карактера, 
корпусу новинских текстова, у белетристици). Осим тога, један део примера 

нађен је у корпусима доступним на интернету. У раду ће бити приказане две 

релевантне одлике ове конструкције: с једне стране, оне показују десемантиза

цију, што води њиховој граматикализацији, а с друге стране, ове конструкције 

поседују одређени функционални потенцијал. 

Конструкција коју гради глагол являться је биноминативна, а како сам 
назив говори -биноминативне реченице -садрже два имена, чији се однос успо

ставља увођењем глаголских копула. Дата конструкција може бити представље
на на следећи начин: Nn + Сор + Nins или Nn + Сор + Adjins: Основной причи
ной является самое суеществование советской власти. (види: извори 1 О); Пре-

• Рађено под руководством проф. др Душанке Мирић 



270 Маја Радовановић 

дикативность является содержательным признаком предложения. (Валгина 

1978: 8); Революционнымиявляются или не являютсяличности (Лимонов 2003: 
107). Као што се у наведеним примерима може видети, глагол являться налази 
се у саставу сложеног именског предиката и гради синтаксичку конструкцију 

са именским делом у инструменталу. Сложени предикат употребљава се тада, 

када глаголи сами по себи нису у стању да изразе обележје, особину, коју носи 

предмет. Зато се оно изражава у саставу сложеног предиката његовим именским 

делом, а предикативна копула има граматичку улогу - углавном служи за из

ражавање глаголских категорија. Неки глаголи тог типа немају своје лексичко 

значење, други имају ослабљено лексичко значење, а трећи пак имају пуно лек

сичко значење, но такође могу да врше функцију копуле у саставу сложеног 

именског предиката. У датој конструкцији глагол являться спаја два именска 

дела: именски део у номинативу са именским делом у инструменталу, а његова 

улога је, пре свега, транзитивна, јер успоставља и регулише однос између њих. 

У оквиру ове конструкције он добија улогу глаголске копуле. Бројни аутори у 

руској лингвистици деле глаголске копуле на три основне групе (Всеволодова 

2000; Белошапкова 2003; Валгина 1978; Тестелец 2001): 1) Апстрактна копула 
(глагол быть ); 2) Полуапстрактна ( синсемантичка копу ла): стать, стаиовить
ся, казаться, являться, делаться, считаться, называться и др. То су глаголи 

са ослабљеним лексичким значењем, који имају двојаку функцију: сједињују 

именски део с предикатом и делимично изражавају лексичко значење предика

та; 3) Значењска копула (лежать, слушать, ходить, жить и др.) је лексички 
пунозначан глагол, но он такође може да врши функцију копуле. 

У датој конструкцији, како је речено, поред глаголске копуле являться, 

сложени предикат садржи и именски део, именицу или придев у инструменталу. 

Најчешће је то именица (98% од укупног броја примера): Компонентами слово
сочетания являются словоформы, их составляющие (Валгина 1978: 65); Кроме 
формы слова и предлогов, показателем синтаксических отношений в словосо

четании является порядок слов (Валгина 1978: 53). У корпусу је нађено свега 
неколико примера са самосталним придевом: Поэтому порядок расположения 

слов при переходе от теЈwы к pe,we является прямым (Валгина 1978: 149); Опре
деле ние предложения как минимшљной, гра.мматически организованной едини

цы, служащей для выражения мысли, а также чувства и воли, является в на

стоящее время наиболее распространенным (Валгина 1978: 17). У претежном 
броју примера у датој конструкцији придев стоји уз именицу: Сvшествеиным 

свойством кастра является незамкнутость, открытость бли:ж:айщего к иему 

пространства (Апресян 1995: 99);Для других слов синкретизм является посто
янным свойством (Апресян 1995: 140). 

В. Г. Гак аналитичку структуру представља на следећи начин: М + q <
> Р, где q представља десемантизовану компоненту ове конструкције, односно 
средство транспозиције (Гак 1965: 129). У реченици: Лиигвистика является на-
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укой, лингвистика = М, являться = q, наука = Р, али глаголска копула являться 
може и да изостане: Лингвистика - наука. То је предикатска аналитичка струк

тура, чији је основни носилац значења именица, којаје у семантичком саодносу 

са глаголом, који се десемантизује. Десемантизовани глагол у оваквим конструк

цијама налази се у односу таутологије са Ми са Р, но он поседује и широку се

мантику. Транзитивна позиција речи (коју у датој конструкцији заузима глагол 

являться) јесте синтаксички фактор десемантизације, која настаје када значење 

односа између друга два елемента постепено потискује примарно значење речи 

(Гак 1965: 140). Тада реч преузима преносно значење и губи своје независно 
првобитно значење, тј. десемантизује се. У оквиру аналитичких конструкција 

граматикализацији се најчешће подвргавају речи са најширим апстрактним зна

чењем, које у говору могу да се повезују са неограниченим кругом речи, што 

управо и служи доказом њихове десемантизације. 

Према лексикографским тумачењима глагол являться може бити употре

бљен на два начина: 1. као самостални лексички пунозначни глагол, у значењу: во
зникать, прuходить куда-н., появляться (у тексту ће бити означен са: являться1 ) 

- Он являлся домой только вечером; 2. као десемантизована глаголска копула, у 
значењу: быть (у тексту ће бити означен са: являться2): С точки зрения. деторо

ждения, много более здоровой, чем русская, является семья мусульманская.2 

Постоји неколико аспеката који одражавају десемантизацију глагола 

являться2 : граматичке категорије: вид, време и лице; стилска ограниченост у 

употреби овог глагола; ограничење лексичке синонимије и творбени потенци

јал, тј. немогућност префиксације. Важан показатељ десемантизације је гра

матичка категорија вида. Када је употребљен као самостални лексички пуно

значни глагол - являться 1 
- представља видски пар глаголу явиться (Он являлся 

домой только вечером / Он явился домой только вечером); али глагол явиться 
није видски пар глаголу являться2, употребљеном у улози десемантизоване гла

голске копуле. Само је један пример нађен у корпусу у којем значење глагола 

явиться одговара значењу глагола являться2 : Результатом моих впечатлений, 

того, что я увидел за три недели, явилась книга « Иностранец в смутное вре
мя» (Лимонов 2003: 77). У свим осталим примерима глагол явиться је видски 
пар глаголу являться 1 , али не и глаголу являться2• 

Други показатељ десемантизације је граматичка категорија времена. 

Према резултатима анализе корпуса, глагол являться2 употребљава се углавном 

у садашњем времену - 80% примера: Обозначение результата является одним 
из основных значений совершенного вида, но не единстветтым (Авилова 1976: 
24); 20% примера употрбљено је у прошлом времену: С домашними обедами, 
которые старший ребенок давал знакомым гражданам и которые являлись 

главной статьей семейного дохода, то;же было плохо (види: извори 1 О); док ни
један пример не показује употребу глаголаявляться2 у будућем времену. 

2 Види: Речници (2, 4, 6, 7, 9, 12) 
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Следећи доказ десемантизације јесте ограничена употреба граматичке 

категорије лица. Глагол являться2 у 75% примера употребљен је у трећем лицу: 
Принципом разграничения синтаксических функций инфинитива в таких случа

ях, как правило, является порядок слов (Руднев 1968: 68); Револтоционнымиявля
ются или не являются личности (Лимонов 2003: 107). За разлику од являться2, 

глагол являться 1 подједнако је заступљен у свим лицима и временима. 

Затим, десемантизацију показује и ограничена сфера употребе овог гла

гола. Глагол являться 1 типичан је за све стилове језика и може да буде употре

бљен у сва три лица једнине и множине у сваком глаголском времену. Глагол 

являться2 срећемо претежно у научном стилу језика. У граматикама руског јези

ка, у научно-популарној литератури овај глагол је веома фреквентан и типичан 

управо за научни стил. У граматикама руског језика глагол являться2 употрс

бљенје готово у свакој другој-трећој реченици, нарочито је својствен дефиници

јама: Наиболее распространенным и конструктивно наиболее четким типом 

предложения в современном русском литературном языке является двусостав

ное предложение (Руднев 1968: 33); Таки.ми средствами являются формы на
клонения и времени, специальные частицы (Валгина 1978: 18). Такође се врло 
често користи у публицистици, заступљен је и у пословном стилу језика. Књи

жевно-уметничком стилу и говорном језику овај глагол није својствен, напри

мер, фраза: Она является моей подрУЈ!Ской, у говорном језику никад неће бити 

употребљена, те би, уместо тога, прикладније било рећи: Она -моя подрУЈ!Ска. 

Један од показатеља десемантизације је и могућност/ немогућност ус

постављања синонимских односа. Према лексикографским тумачењима глагол 

являться има читав низ синонима: быть (кем-, чем-л.), считаться, называться, 

делаться, казаться, стать, возникать, приходить, появляться, проявляться, 

показываться, обнаруживаться и бројне друге. Но, синонимичне конструкци

је таквој какву гради глагол являться2 могу образовати следећи глаголи: быть 

(кем-, чем-л.), представлять собой/ из себя (кога-, что-л.), являть собой/ из себя 

(кога-, что-л.), изображатя собой/ из себя (кога-, что-л.), выступать в каче

стве (кога-, чего-л.): 

Они являются рабочими во время их общения с машинами. (Лимонов 2003: 11 О) 
- Они-рабочие, во время их общения с машинами. - Они представляют собой 

/ из себя рабочих, во время их общения с машинами. - Они выступают в каче

стве рабочих, во время их общения с машинами. 

Глагол быть (кем-, чем-л.) једини је прави синоним глаголу являться2, 

у свакој ситуацији може да га замени, док остали наведени глаголи не могу увек 

бити употребљени као његови синоними. Ј. Д. Апресјан, који је веома подроб

но анализирао лексикографски портрет глагола быть, код овог глагола издваја 

шест основних група значења: копулативно, локативно, посесивно, егзистенци

јално, модално-егзистенцијално и помоћно. Глагол являться2 издваја као сино

ним копулативном глаголу быть (Апресян 1995: 503-528). 
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Затим, десемантизацију овог глагола у оквиру дате конструкције пока

зује и ограничен творбени потенцијал: за њега је карактеристична немогућност 

префиксације. Од укупног броја примера у корпусу 1/3 чине префиксални обли
ци: появиться/появляться (90% примера); объявиться!объявляться (4%); проя
виться/проявляться (4%) и выявляться (2%). Важно је истаћи да се префиксал
не форме изводе из значења глагола являться•. Префикс по- је најучесталији, 

префикси про- или вы- често се употребљавају са овим глаголом у научном 

стилу, префикс об- заступљен је у свим стиловима језика. За разлику од глагола 

являться2, чије лексичко значење у конструкцији коју гради слаби, префиксал

не форме су самосталне и пунозначне лексеме и такву конструкцију не могу да 

граде. 

Ипак, глагол являться2 не бива потпуно десемантизован, он у исказ уно

си одређени модални садржај. М. В. Всеволодова и С. А. Шувалова наводе да 

синсемантичке копуле имају своју функцију и семантику и издвајају неке њихо

ве одлике: на комуникативном плану - оне маркирају рему: Тема -генершљский 

сын/ Тема есть генеральский сын /Тема является генеральскWvt сыном (пример 

преузет из: Всеволодова 2000: 55); поседују сопствену семантику; поједине од 
њих служе као кумулатори позиције субјекта и предиката: Петя - брат Коли 

/ Петя является братом Коли (пример преузет из: Всеволодова 2000: 55); упо
треба појединих глаголских копула условљена је ситуацијом (Всеволодова, Шу

валова 1989: 51 ). 
М. В. Всеволодова истиче да полузначењски глаголи (являться, являть собой, 

представлять собой, слу.жить, состоять (в че.мј, заключаться (в чем) и др.) 

имају своју специфичност у употреби: копулативни глагол слу.жить указује на 

функцију субјекта; являться има значење оцене; представлять собой се употре

бљава када се субјекат карактерише по форми или структури: Нефть служит 

сырьем для фармацевтики; али: Нефть является (не: слу.жит!) прекрасным 

сырьем для фармацевтики; Нефть представляает собой густую темную ма

слянистую жидкость (Всеволодова 2000: 333). 
Очувани семантички потенцијал глаголу являться2 омогућава функци

онисање у неколико типичних структура: 

- у реченицама које изражавају интерперсоналне односе - породично

родбинске односе (Всеволодова, Шувалова 1989: 80). Такве реченице садрже 
два имена, чији се однос успоставља увођењем глаголских копула. Заправо, из

дваја се име човека (које је већ познато адресату), а кроз однос та два лица уста

новљава се социјални статус субјекта: Петя является братом Коли; 

- глаголявляться2 употребљава се у реченицама које садрже констатаци

ју чињенице: Он является руководителе.м; 

- у реченицама које имају значење идентификације са самим собом: 
Факт является фактом; 
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-у реченицама са значењем утврђивања суштине: Руководитель являет

ся воспитателем; 

- у реченицама које указују на функцију, статус, временске прилике: За
щита тайги явилась главной функцией лесхозов. 

Синонимичност глаголаявляться2 и глагола быть указује на могућност 

функционисања овог глагола у егзистенцијалним реченицама. Према дефиници

ји Н. Д. Арутјунове и Е. Н. Ширјаева, егзистенцијалне су оне реченице у којима 

се утврђује егзистенција /постојање/ у стварности или у одређеном њеном фраг

менту објеката који носе одређену карактеристику, тј. припадају некој одређе

ној групи (Арутюнова, Ширяев 1983: 8). Глагол быть заузима водеће место у 
егзистенцијалним реченицама, али при томе се мора разликовати егзистенцијал

ни глагол быть од копулативног глагола быть у реченицама карактеризације. 

Егзистенцијална реченица је реченица са пунозначним егзистенцијалним глаго

лом, те је у њима глагол быть егзистенцијални, а не копулативни глагол. Како 

наводе аутори, глаголи који изражавају значење егзистенцијалности у правом 

смислу су: быть, существовать, шиеть и находиться. Глагол являться (кем-, 

чем-л.) синоним је копулативном глаголу быть (кем-, чем-л.): В KOJ'vtнame много 

мебели (пример преузет из: Арутюнова, Ширяев 1983: 15). Дата конструкција 
не може бити замењена следећом: * В комнате явля.ется много мебели, но нул
ту форму глагола быть (есть) може да замени глагол находиться: В комнате 

находится много мебели. Исто тако, конструкција: В этом парке есть слоны 

(пример преузет из: Арутюнова, Ширяев 1983: 15) не може бити замењена кон
струкцијом: * В этом парке являются слоны Gep би се глагол являться у том 
случају тумачио: 'појављивати се'), но може се рећи: В этом парке водятся 

слоны. Синонимична употреба глаrолаявляться2 и глагола быть може се припи

сати само неким конструкцијама: 1) Када се нешто карактерише или дефинише: 
Сочинительная гра,wматическая связь явялется показателем смысловых отно

шений элементов речи. (Руднев 1968: 18) / Сочинительная гра,wматическая свя
љ - показатель смысловых отношений элементов речи; 2) Када се изражавају 
породично-родбински односи: Тема явля.ется генеральскши сыном /Те.тиа-гене

ральский сын; 3) Када се изражава професија, статус, звање: Ониявляются рабо
читии во время их общения с машинами (Лимонов 2003: 11 О)/ Они - рабочие, во 

время их общения с .машинами. Дакле, у наведена три случаја глаголу являться 

може се приписати егзистенцијално значење. 

Зависност читаве конструкције показује и чињеница да се глагол явля.

ться2 веома често употребљава заједно са различитим апстрактним именицама: 

цель, причина, последствие, способность, функция и др: Простуда является 

причu11ой моей болезни. Поред наведених, конструкције са глаголом являться2 

МОГЈ да изражавају и нека друга катеrоријална значења: особину, квалитет: Ан

на из всех девушек является лучшей; темпоралност: Экспорт сахара является 

/ Яf!лялся /будет являться для Кубы однши из важнейишх источников твердой 
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валюты (види: извори 8); модалност: Возраст от 14 до 35 лет является, без 
сомнения, самым продуктивным, самым ценным для нации возрастом (Лимо

нов 2003: 40), а заједно са другим лексемама глагол являться2 може да изражава 

и следећа категоријална значења: локативност: Белград является местом моего 

рождения; циљ: Это является целью моей поездки. 

У суштини, важно је истаћи да значење које изражавају ове конструкци

је не припада глаголу, него читавој конструкцији, а оно зависи од њеног имен

ског дела. 

Системски еквивалент у српском језику је најчешће енклитички облик 

глаголајесам, бити: Это будет обязанностью, как обязанностью мужчин явля

ется обязательная военная служба (Лимонов 2003: 13) - То ће бити обавеза, 

као што је мушкарцима обавезна војна служба; Простым глагольным сказуе

мым является сказуемое, выраженное глаголом (Валгина 1978: 103) - Прост 

глаголски предикат јесте предикат изражен глаголом. 

Анализа граматичких особина глагола являться показала је да се као 

знаци десемантизације глагола као језичког знака могу сматрати: граматичке ка

тегорије вида, времена и лица; стилска ограничења; ограничење лексичке сино

нимије и творбени потенцијал, тј. немогућност префиксације. Такође се може 

установити да процес десемантизације не своди овај глагол искључиво на пока

затеља граматичких категорија сложеног предиката, него да он има одређени 

семантички потенцијал који му омогућава функционисање у конструкцијама 

са значењем: изражавања интерперсоналних односа; у реченицама које садрже 

констатацију чињенице; које имају значење идентификације са самим собом; 

значење утврђивања суштине; које указују на функцију, статус, временске при

лике; у егзистенцијалним реченицама. 
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КОНСТРУКЦИИ С ГЛАГОЛОМ ЯВЛЯТЬСЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

РЕЗЮМЕ 

Анализ грамматических характеристик глагола являться показал, что 

признаками десемантизации данного глагола как языкового знака могут счита

ться: а) rрамматические категории вида, лица и времени, б) ограничения лекси

ческой синонимии, в) функционально-стилистические ограничения иг) слово

образовательный потенциал, т.е. невозможность префиксации. Также, можно 

установить, что процесе десемантизации не отводит глагол являться исключи

тельно к числу показателей грамматических категорий составного сказуемого, 

но у него есть и определенный семантический потенциал, позволяющий ему 

функционировать в конструкциях (предложениях) со значением: а) выражения 

интер-персональных (прежде всего, семейно-родственных) отношений, б) кон

статации определенного факта, в) самоидентификации, г) установления сути 

сообщения, д) функции и статуса, а также временных обстоятельств, е) экзи

стенциальности. 
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ТНЕ INFINIТIVE AS А VERВ COMPLEMENT 
IN ENGLISH, SERВIAN AND ROMANIAN 

Mihaela Lazovic 

SAZETAK 

Ovaj rad se bavi koпtrastivпom aпalizom iпfiпitiva u eпgleskom i пjegovih pre
vodпih ekvivaleпata u srpskom i rumuпskom jeziku. Cilj ovog паuспоg istraiivanjaje da se 
dode do relevaпtпih podataka о iпfiпitivu u eпgleskom, srpskom i rumuпskom jeziku u polju 
prevodпih ekvivaleпata i da se utvrde slicпosti i razlike u mogucпostima пjegove upotrebe u 
ova tri jezika. 

Korpus se sastoji od pedeset tri receпice koje imaju iпfiпitiv u fuпkciji direktnog 
objekta пekog glagola. Receпice su uzete iz romaпa Dzulijaпa Barnsa Istorija svata и ЈО ~ 
poglavlja, а prevodni ekvivaleпti recenica uzeti su iz prevoda ovog romaпa na srpski i ru
muпski jezik. Receпice iz korpusa su aпalizaпe u pokusaju da se utvrdi kada се se i u kakvom 
siпtaksicko-semaпtickom okruzeпju pojaviti iпfiпitiv, а kada пеkо drugo jezicko sredstvo, 
posto је јаsпо da pojavljivaпje iпfiпitiva u jedпom jeziku пе podrazнmeva i pojavljivaпje ove 
kategorije u drugom jeziku. Polazi se od eпgleskog iпfiпitiva i posmatrajн se jezicki elemeпti 
koji mu semaпticki odgovaraju н srpskom i rumuпskom jeziku, а to su пајсеsсе da + prezeпt 
u srpskom i sii + prezeпt u rumнпskomjeziku. U пekim slucajevima iпfiпitiv se moze prevesti 
cak i imeпicom ili koпstrukcijom kopula + pridev. 

Takode se aпaliziraju oЫici iпfiпitiva i пjegova temporalпa iпdikacija kao i glagolski 
vid u kom se оп javlja. Temporalпa referenca i glagolski vid iпfinitiva zavise od vrste i karak
teristika glagola glavпe receпice. Temporalпa refereпca i glagolski vid prevodпih ekvivaleпata 
se takodje aпaliziraju. Poпekad se u prevodu promeпi citava koпstrukcija receпice sto dovodi 
do potpuпo drugacijih karakteristika prevodnih ekvivalenata. 
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Rezultati istrazivanja su pokazali da se infinitiv cesce koristi u engleskom nego u 
srpskom i rumunskom jeziku, sto је uslovljeno postojanjem alternativnih konstrukcija da + 
prezent u srpskom i sii + prezent u rumunskom jeziku. 

Кljucne reci: Infinitiv, prevodni ekvivalenti, temporalna referenca, aspekt, kon
strukcija sa da, sii + prezent, komplement glagola, glavni glagol. 

1. INTRODUCTION 

This work represents а contrastive analysis of infinitives in the English lan
guage and their translation equivalents in SerЬian and Romanian. The aim of this 
research is to reach relevant data on infinitives in English, Serblan, and Romanian in 
the field oftranslation equivalents. 

The corpus consists of infinitive clauses functioning as verb complements 
which were taken from the novel А History ој the World in 1 О YS Chapters written 
Ьу Julian Barnes. The translation equivalents were taken from the translations of this 
book into Serblan Ьу Ivana Dordevic and into Romanian Ьу Radu Paraschivescu. 
This research is an attempt to determine syntactic circumstances in which the infini
tive is translated Ьу infinitive or some other construction. This is why the analysis 
was started with the infinitive in English and then the translation equivalents in Ser
Ьian and Romanian were studied. The sentences in all three languages were analyzed 
in terms ofthe verb structure, temporal reference and aspect. 

The paper consists ofthree parts: the introduction, the research and the con
clusion. The introduction first descriЬes the use of the infinitive in the English lan
guage, its different fonns and their temporal indications. This part also deals with 
the distinction between finite and non-finite clauses, paying а special attention to 
to-infinitive clauses i. е. а type of subordinate clauses with infinitive verbs. Further
more, this part ofthe paper deals with the catenative verbs which аге always followed 
Ьу infinitival clauses. Finally, aspect in English is defined. The second part of the 
introduction deals with the infinitive in SerЬian in terms of its form and syntactic 
functions. А special attention is paid to da-constructions which are the most common 
translation equivalents of the English infinitive. Furthermore, the aspect in Serblan is 
defined. The third part ofthe introduction deals with the infinitive in Romanian with 
regard to its forms, syntactic functions and temporal indications. The second part of 
the paper represents the analysis ofthe sentences taken from the corpus. It descriЬes 
the research, expected and obtained results. The final part is the conclusion. 

1.1. The lnfinitive in English 
Тhе infinitive is а verb form without reference to person, number, mood or tense. 

It is called the "infinitive" because the verb is not made finite and it does not have inflec
tion. Unlike verb tenses, the infinitives do not show the actual times of actions or events. 
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The infinitive may have different forms: 

simp\e infinitive to write 
progressive infinitive to Ье writiпк 
perfect infinitive to have writteп 
perfect progressive infinitive to have Ьееп writiпк 
passive infinitive to Ье writteп 
perfect passive infinitive to have Ьееп writteп 

The progressive infinitive is used to suggest that actions and events are/were/ 
will Ье continuing around the time we are talking about. 

1. I пoticed that he seeтed to Ье smoking а lot. 
The Perfect infinitive expresses anteriority. In other words, it states that the 

action happened before а certain point in time or а period of time: 
2. It 's пiсе to have finished work. (=It 's пiсе that 1 have fiпished work) 
3. Гт sorry поt to have соте оп Friday. (= ". that I didп У соте".) 

We often use the perfect infinitive to talk about "unreal" past events: things 
that did not happen, or that may not have happened: 

4. 1 thought to have telephoned уои, but actually 1 forgot. 
Passive infinitives have the same kind of meaning as other passive forms, 

that is they emphasize the action without stating its agent. In the process ofpassiviza
tion, the complement ofthe active sentence becomes the agent ofpasive: 

5. There is а lot ој work to Ье done. (Swan 2001: 276-277) 
Infinitives have many functions. An infinitive can Ье used: 

1. after the operator do in questions and negation or after а moda\ 
verb: 
Do уои think she 's ready? 
We тust get sоте тоrе тilk. 

2. as the subject of а clause: 
[То watch hiт eatiпg] really gets оп ту пerves. 

3. as the complement of а subject: 
The таiп thiпg is [to stay саlт.] 

4. to express а purpose: 
Не сате to Lопdоп [to look for work.] 

5. а complement of а verb, adjective or noun: 
1 waпt [to go to bed.] 
1 'т aпxious [to contact your brother.} 
Уои have the right [to remain sileпt.] (Swan 2001 :259) 
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1. 1. 1. To-infinitive Clauses 
To-infinitive clauses are а type of non-finite clauses. Non-finite clauses lack 

information about agreement in person and number between the subject and the pred
icate. Only subordinate clauses can Ье non-finite. There are four classes of non-finite 
clauses: 

- Infinitival clauses with to 
1 waпt [to go.] 
Infinitival clauses without to 
All / did was [hit hiт оп the head.] 
Participial clauses with -ed participle 
[Inspired Ьу her eternal jaith iп theт,J they did their best по! to 
let her dowп. 
Participial clauses with-iпg participle 
[Coтpletiпg their hoтework.] they weпt ои!. 

To-infinitive clauses function as subordinate clauses which may Ье oЫiga
tory or optional elements within а higher clause. OЬ!igatory elements in а sentence 
are arguments ofthe verb: the subject and the objects, whereas optional elements are 
usually adverblals. 

Nominal to-infinitive clauses as oЬligatory elements may function as: 
• subject: [То Ье пeиtral iп this coпfiict} is ои! ој the qиestioп. 
• direct object: Не likes [to relax]. 
• subject complement: The best ехсиsе is [to say that уои have ап 

ехат toтorrow.] 

• adjectival complementation: Гт very eager [to meet her]. (Quirk 
et а!. 1985:1061) 

If any of the oЫigatory elements are not expressed the sentence is ungram
matical. 

To-infinitive clauses may also function as adverblals, or as other non-oЬliga
tory elements. These elements do not contriЬute to the grammaticality of the sen
tence, they only provide additional information about the verb: 

• clauses of time: / awoke опе тorniпg [to find the hoиse iп ап иp
roar.] (Quirk and Greenbaum 1993а:З 14) 

• clauses of purpose: Stиdeпts shoиld take пotes [to make revisioп 
easier.} (Quirk and Greenbaum 1993а:323) 

• clauses of reason: Не was saviпg ир топеу [to Ьиу her а riпg.] 
• comment clauses: Гт по! sиre what to do, [to Ье hoпest.] (Quirk 

and Greenbaum 1993а:325) 
• appositive clauses: Уоиr aтbltioп, [to Ьесоте а jarтer ], reqиires 

а lot ој eпergy апd hard work. (Quirk et al. 1985: 1061) 
To-infinitive clauses can have an overt subject like in: 
1. Ј waпt [Mary to jinish the report.] 



ТНЕ INFINIТIVE AS А VERB COМPLEMENT IN ENGLISH, ... 285 

or they can occur without an overt subject, like in: 
2. 1 want [to finish the report.] 

Ifthere is no subject in the subordinate clause, the subject is understood as identical 
with that ofthe matrix clause. 

However, this paper will deal only with subjectless to-infinitive clauses func
tioning as complements ofverbs. 

Complementation is а part of а phrase or clause which follows а word, and 
completes the specification of а meaning relationship which that word implies. In 
other words, complementation represents the ways in which lexical verbs determine 
the grammatical patterns that follow them. Therefore, complementation completes 
the meaning ofthe verb (Quirk et al. 1985:65): 

3. 1 want [to go home.] 
The meaning of the verb want requires an agent (subject: 1) as well as а 

complement (direct object: to go home). Thus, the verb want is а two-place predicate. 
The meaning of the clause will Ье incomplete unless both the subject and the object 
are specified. Therefore, we can conclude that complements are oЫigatory elements 
in а clause and without them the sentence is ungrammatical. 

4. *Want to go home. 
5. *lwant. 

The verb in the embedded clause is а two-place predicate as well. The agent 
of the verb is interpreted as being referentially dependent for its interpretation on 
the agent of the matrix verb. This means that it is I and no one else who wants to go 
home. (Adger 2003:304) 

In the examples such as this it is not possiЫe to realize the subject of the 
Iower clause overtly: 

6. *Jwant [l to go home.] 
Verbs which take this kind of complementation are: agree, arrange, ask, 

choose, decide, demand, deserve, expect, hope, learn, long, manage, теап, offer, pre
tend, promise, refuse, threaten, want, and wish. (Quirk and Greenbaum 1993Ь:363) 
There are many other verbs which can take а subjectless infinitive clause as а comple
ment, but they can also occur with other complements such as -ing participle or to
infinitive clause with an overt subject, but then the meaning slightly changes. The 
infinitive gives а sense of "potentiality" of the action while the participle gives а 
sense of actual "performance" of the action: 

7. She tried [to brihe the jailor.} 
8. She tried [briblng the jailor.} 

The first sentence implies that she attempted the act of briЬery, but did not 
manage it, while the second sentence implies that she actually did briЬe him, but 
without necessarily achieving what she wanted. 
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In the case ofretrospective verbs:forget, remember, regret the infinitive con
struction indicates that the action takes р1асе after and as а resu1t of the menta1 pro
cess, denoted Ьу the verb: 

9. 1 remembered [to fill out the form.] 
The sentence indicates that I remembered that I was to fill out the form and 

then I did so. 
1 О. 1 remeтbered (filling out the form.] 

The sentence means that I remembered that I had filled out the form. (Quirk 
et а!. 1985:1191-1193) 

The infinitiva1 to derives historically from the preposition to. The preposi
tiona1 to is characteristically associated with а goa1, this is why they common1y in
vo1ve tempora1 projection into the future as with the comp1ements of ask, choose, 
consent, hesitate, order, persuade, promise, resolve, strive, tell, threaten ... Linked 
with this is the modal feature of potentiality. The gerund/present particip1e is com
mon1y associated with what is current and actua1: 

11. They епјоу walking. (Huddleston and Pullum 2002: 1241) 

1.1.2. The Catenatives 
Lexica1 verbs which are always fol\owed Ьу non-finite comp1ements are 

called catenatives. The term originates from the Latin verb catenare which means to 
link or to co-occur in а chain. 

А catenative structure is а comp1ex verb phrase containing one finite verb 
form of а lexical verb followed Ьу а non-finite form of another 1exica1 verb with or 
without an interveniпg noun phrase. On1y cateпative structures without an interven
ing nouп phrase will Ье ana1yzed in this paper. 

1. lwant to go to London. 
There are two 1exical verbs in this sentence: the first is а catenative, there is 

no limit upon the number of verbs that may co-occur in this way, provided that al\ 
except the 1ast are catenatives. 

2. 1 don 't want to have to Ье forced to begin to try to таkе more топеу. 
There is а tight syntactic and semantic re1atioпship between а catenative and 

the following verb (Palmer 1988: 172): 
3. 1 bought а boat to sail the world. 
4. 1 want to sail the world. 

In the first sentence there is no c1ose re1ationship either semantically or syn
tactically between bought апd to sail because the subordinate c1ause represeпts ad
ditioпal iпformatioп about the verb and it is fuпctioпiпg as ап adverbla1 of purpose, 
thus it is an optiona1 e1emeпt in the sentence and as such it can Ье left out without ef
fectiпg the grammatica1ity ofthe sепtепсе. Iп the second sепtепсе, on the other haпd, 
the subordiпate sепtепсе is fuпctioпiпg as а direct object of the verb want, therefore 
it is ап oЫigatory e1emeпt in the senteпce and it cannot Ье left out. 
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1.1.3 Temporal Indications and the Infinitive 
The catenatives can Ье followed Ьу all the infinitival forms marking aspect 

and voice. 
1. Ј expect to take it. 
2. Ј expect to Ье taking it. 
3. Ј expect to have taken it. 
4. Ј expect to have Ьееп taking it. 
5. Ј expect to Ье taken it. 
6. Ј expect to have Ьееп taken it. 

Finite catenatives can also Ье normally marked for tense: expected, ат 
expecting, have expected, have Ьееп expecting, ат expected, have Ьееп expected. 
(Palmer 1988: 174) 

The simple infinitive is used for an action which is simultaneous with the 
action in the main clause or it refers to the future. 

7. Ј'т glad to see уои. 
8. Ј hope to see уои at the party. 
9. Ј hoped to see уои at the party. 

The progressive infinitive is mainly used after the following verbs: appear, 
seem, happen, pretend, hope, promise, rarely after: agree, arrange, decide, deter
тine, plan, undertake, and also after believe, consider, suppose, think, but in the 
passive. The progressive infinitive is used to denote an activity simultaneous with 
the main verb: 

1 О. Не seeтs to Ье living in London. (Both actions are happening in the 
present.) 

11. Не seeтed to Ье living in London. (Both actions are happening in the 
past.) 

The perfect infinitive denotes anteriority, in other words, it precedes the ac
tion ofthe main verb: 

12. They seeтed to have visited her before. 
The perfect infinitive can Ье used after was/were to denote an unfulfilled 

plan or arrangement: 
13. Не was to have done his hoтework before dinner but he was too lazy. 
It can also Ье used after the following verbs in the passive: believe, consider, 

find, know, report, say, suppose, think, and understand. lt is also possiЫe, but less 
usual after: claiт, expect, hope, and proтise. 

1.1.4. The Aspect in English 
Aspect is а grammatical category that reflects the way in which the meaning 

of а verb is viewed with respect to time. (Quirk and Greenbaum 1990:51) In other 
words, aspect is concerned \Vith internal temporal structure of the situation, it indi-
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cates how the speaker sees the verb action. Comrie (Comrie 1976:3) defines aspects 
as different ways ofviewing the internal temporal constituency of а situation, stating 
that the aspect is subjective, it depends on the speakers choice. Time can Ье internal 
or external, so aspect deals with internal time, it can Ье momentary, durative, perfect 
and non-perfect, while the external time locates the events in time, thus it deals with 
tense. 

There are 2 pairs of aspectual oppositions: progressive and non-progressive 
(perfective and imperfective) and perfect and non-perfect. Perfectivity indicates the 
view ofthe situation as а single whole, without distinction ofvarious separate phases 
that make up that situation. The imperfective aspect pays essential attention to the 
internal structure ofthe situation. For example: 

1. John was reading when 1 entered. 
In this example the verb entered represents а totality of а situation, the situ

ation is viewed as whole with the beginning, middle and end rolled into one. Verbal 
forms with this meaning are said to have perfective meaning. (Comrie 1976:3) The 
other verb in the sentence was reading has an imperfective meaning. It makes а ref
erence to the internal temporal constituency of the situation. It looks at the situation 
from inside. It is viewed as а structure because it has specified beginning, middle and 
end. 

The perfective form also indicates completion of the situation, while the 
imperfective indicates а situation in progress. (Comrie 1976: 19) 

Aspect can also Ье perfect and non-perfect. Unlike the progressive aspect, 
perfect does not specify anything about the situation itself, but rather relates some 
state to а preceding situation. (Comrie 1976:52) One of the most important charac
teristics of а perfect aspect is that it expresses а relation between two time points. On 
one hand, the time ofthe state resulting from а prior situation, and on the other hand, 
the time ofthat prior situation. 

2. / have lost the key. 
3. / lost ту key. 
The sentence number 2 represents the consequence ofthe past event. / have 

lost the key and /сап~ go in. The term perfect here refers to а past situation which 
has а present relevance, there is an implication that the key is still lost, whereas with 
the non-perfect there is no such implication - it simply states the fact. 

The English Perfect is not а tense but an aspect. Namely, the English Present 
Perfect does not denote an action which happens at an exact time in the present or 
past, but it implies а result, persistent situation, experience, or that something hap
pened in recent past. (Novakov 2005:38) 

1.2. The lnfinitive in Serhian 
The infinitive in SerЬian is an indefinite verb foпn because it lacks informa

tion about person, gender, number, tense and mood. (Zvekic-Dusanovic 2001: 26) Ву 
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its origiп, the iпfiпitive is а deverbal поuп (iп dative or accusative) which deпotes ап 
actioп iп the most пeutral way as opposed to other verb fonns. (Piper et а!. 2005: 470) 
We сап say that the iпfiпitive iп the coпtemporary Serblaп laпguage has characteris
tics of both verbs апd поuпs. lt is semaпtically соппесtеd to verbs because it deпotes 
ап actioп, state or eveпt, but it сап occur iп syпtactic positioпs of поuпs, for example 
iп the subject or object positioпs, апd it сап sometimes Ье replaced Ьу а deverbal 
поuп. (Zvekic-Dusaпovic 2001: 26) Therefore, the iпfiпitive iп Serblaп also posesses 
the characteristics of а word which fuпctioпs as а complemeпt. It сап fuпctioп as а 
complemeпt of verbs апd поuпs. Iп Serblaп, like iп some other Slavic laпguages, the 
iпfiпitive usually eпds iп -ti, -sti, or - Ci. 

1.2.1. The Syпtactic Fuпctioпs of the Iпfiпitive 
Accordiпg to Milka Ivic (Ivic 1983: 115-138) the iпfiпitive has three syп-

tactic fuпctioпs: 
1 . the fuпctioп of ап iпdepeпdaпt predicate 
2. the fuпctioп of а depeпdaпt clause with da+ present coпstructioп 
3. the fuпctioп of а subject 

1. The iпfiпitive which fuпctioпs as а predicate deпotes ап actioп to Ье real
ized апd it сап Ье further divided iпto two subtypes: 

(1) wheп the actioп realizatioп is ordered апd 
(2) wheп the actioп performaпce is questioпed (Zvekic-Dusaпovic 2001: 

31) 
The first subtype is used iп prescriptive апd prospective seпteпces. The pre

scriptive iпfiпitive implies that both the опе who gives the order апd the опе who re
ceives it are uпideпtified. The prescriptive meaпiпg deпotes а stimulus for the realiza
tioп ofthe actioп deпoted Ьу the iпfiпitive. This is why it is similar to the imperative. 
But, the depersoпalizatioп ofthe participaпts iп the actioп deпoted Ьу the iпfiпitive is 
what makes it differeпt from the imperative. 

1. Ovde priloziti taksenu marku. 
The prospective iпfiпitive, on the other haпd, deпotes actioпs which are а 

part of someoпe's future activities. The preseпt teпse of the verb trebati is usually 
found in front of the prescriptive iпfinitive. 

2. Treba priloiiti taksenu marku. 
Coпditional is often fouпd in front ofthe prospective infiпitive. 
3. Trebalo Ы (Ысе potrebno) priloziti taksenu marku. 

As ап independent predicate, the infinitive сап also Ье found iп questioпs. 
4. Da li odgovoriti па ovo pismo? 
5. Kuda poCi? (Piper et а!. 2005: 470-472) 
2. The infinitive сап Ье used instead of dependent clauses with da + pres

eпt to сопdепsе the depeпdeпt sепtепсе. e.g. Otisao је doneti vode. It can also fuпc
tioп as а verb complemeпt. The subject of the verb iп the iпfiпitive сап Ье identical 
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with the subject ofthe main verb as in the previous example, but it can also Ье differ
ent. This is typica! with causative verbs. 

6. Zabranio mije dolaziti па livadu. (Piper et al. 2005: 472) 
3. The third type of infinitive is the closest to the deverbal noun, but the 

infinitive cannot function as а main verb followed Ьу а copulative verb. 1 t сап Ье c\as
sified according to two criteria: 

(1) Possibllity ofbeing replaced Ьу а noun, for example: 
7. Trcati је korisno. / Trcanje је korisno. 
(2) Relationship between the implicit subject and the action explained Ьу 

the infinitive, for example: 
8. Trcati је korisno. / Za coveka је korisno da trCi. (Zvekic-Dusanovic 2001: 

33) 

1.2.2. The lnfinitive vs. Da-construction 
In the contemporary Serblan language the use of the infinitive and da-con

struction is interchangeaЫe if t11e meaning of the sentence remains the same. The 
da-constmction is more widely spread in the eastern variant, but this does not exclude 
the use of the infinitive. The infinitive contriЬutes to the economy of the language 
which is very significant in language communication. 

There are cases when da-construction cannot Ье replaced Ьу the infinitive 
and vice versa: 

1. Hajde da zapevamo. 
2. Razumeti znaCi oprostiti. 
This kind of relation is called the relation of additional distriЬution. In other 

cases such replacement is possiЫe as long as the sentence is grammatical and the 
meaning is not changed: 

3. Moie uf:i. / Moze da ш1е. 
This is called the relation of facultative distriЬution. The additional distriЬu

tion between the infinitive and da-construction exists even if both forms аге alterna
tively used but with а different meaning, for example: 

4. Nef:u da dotlem. / Nef:u dof:i. 
The first example simply states а non-\.\'illingness while the second example 

denotes а negation in the future. 
In comparison with da-construction the iпfinitive is more frequently used 

with Ње verbs: mof:i, smeti, morati, izvoleti, as well as after the impersonal verbs. 
5. Mogli ste se javiti. Izvolite sesti. 
The infinitive is also used after impersonal constructions with the \exemes: 

§tcta, пшkа, lako, korisno ... 
6. а) Steta је propustiti priliku. 
Ь) Lako је blti naknadno pametan. 
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The infinitive is also frequent in constructions with the verbs imati or пета-

7. Nema se cega bojati опај ko radi posteno. 
It is oЫigatory in gnomatic modal use: 
8. Koga је moliti nije ga ljиtiti. 
The infinitive is used in the constructions with the impersonal verb trebati to 

provide generalization as opposed to da-constructions: 
9. Treba ziveti и mirи sa susedima. / Treba da zivite и mirи sa sиsedima. 
The choice between the infinitive and da-construction depends on the actual 

verb used in the sentence. This is the case with the verb hteti which is always in the 
infinitive when used with its modal meaning: 

ЈО. Mi moramo hteti najbolje. 
The infinitive is used to form the Future tense. 
11. ReCi си./ Hocete li doCi? 
The da-construction is favoured when there are several successive infinitive 

constructi ons. 
Ј 2. Mozda си morati da odustanem. 
However, we can sometimes find two successive infinitives, like in: 
ЈЗ. Treba se иmeti odbraniti. 
On the other hand, the infinitive is used to avoid several da-constructions in 

the same sentence. For example it is better to say: Receno im је da тоgи иСi. than 
Receno im је da mogu da иаи. 

Stylistically, the succession of several da-constructions or infinitives in the 
same sentence should Ье avoided: 

Ј 4. Zna da treba da odlиCi da nastavi da se bavi onim Cime najbolje moze 
da im pomogne. 

Ј 5. Zna da се moCi nastaviti baviti se onim sto voli. 
However, this is not а strict rule, because the acceptaЬility of such sentences 

depends on the number of repeated constructions and many other factors as well, 
such as the functional style of the sentence. The recommendation to avoid succes
sion of the same constructions does not mean that their use in one sentence is never 
possiЫe. The succession of da-constructions is more ассерtаЫе then the succession 
infinitives in the SerЬian language, but the general sugestion is to avoid both types of 
succession due to style. 

The infinitive enaЫes а higher economy of expression. It is important to note 
that it is not а primary form of communication nor а synonym for polite expression. The 
tendency towards а less personal expression is welcome in administrative and scientific 
style. However, the use of da-construction is not excluded from these styles. 

Both da-construction and the infinitive аге nurtured in the SerЬian language. There 
аге regional and indvidual differences in the fiequency ofthe forms. The infinitive is more 
Пequently used in the westem parts of the former Yugoslavia while the da-construction is 



292 Mihaela Lazovic 

more often used in the eastem parts. However, it is а matter ofthe individual sty\e whether to 
use one fonn or the other. Both fonns are within the language standard and the speakers of 
different dialects use the form which is more natural for them. (Piper et al. 2005: 324-328) 

1.2.3. The Aspect in SerЬian 
In the SerЬian language the prefixes usually determine the aspect. The tradi

tional view implies that the prefix is added to an imperfective verb in order to make 
it perfective. For example: pisati and napisati. But, this is not always the case since 
there are verbs with prefixes, suffixes and infixes which have imperfective aspect, 
sнch as the verbs zatrpavati and premlaCivati. On the other hand, there are verbs 
without prefixes which are perfective: reCi, skociti. Therefore, the aspect in SerЬian 
can Ье morphologica\iy expressed. The prefixes can indicate the aspect and at the 
same time alter the lexica\ meaning ofthe verb. (Novakov 2005:44-45) 

According to Stevanovic, the aspect in SerЬian is determined Ьу the duration 
ofthe action expressed Ьу the verb. Не states that the imperfective verbs indicate the 
indefinitie duration ofthe situation while the perfective verbs indicate limited dura
tion. For example, the verbs such as: udarati, iuboriti, sustati are imperfective, while 
verbs like: obuti se, odenuti se, izmeniti are perfective. (Stevanovic 1998: 108) 

On the other hand, both perfective and imperfective verbs can Ье used with 
adverЬials oftime which can indicate longer or shorter duration. For example: 

1. Napisalaje roman za tri meseca. 
2. Јисе је pisala samo nekoliko minuta. (Novakov 2005:45-46) 

In the first example the perfective verb napisala is used with the adverbial 
which indicates а longer period oftime: tri meseca, while the imperfective verb pisa
la is used with the adverЬial indicating а shorter period oftime: nekoliko minuta. This 
proves that the aspect in SerЬian is not only determined Ьу the duration ofthe action 
expressed Ьу the verb, but it is a\so influenced Ьу limitation due to the existance of 
the goal. (Novakov 2005:46) 

In SerЬian, the perfective verbs indicate the situation viewed as а whole, its 
totality without any segments, while the imperfective verbs indicate non-totality (the 
situation vie\ved as а structure). 

1.3. The lnfinitive in Romanian 
The infinitive in Romanian is а verb form which does not have inflection nor 

reference to tense and person. (Dex 1998.) Since there is no uniform opinion about 
the infinitive and its syntactic functions, С. Dimitriu states that there аге .three views 
on the nature ofthe infinitive in Romanian: 
1. The traditional view implies that the infinitive only names the action without 

referring to its agent or the events in the sentence. This means that the infinitive 
is а deverbal noun. This is substantiated Ьу the fact that the infinitive can have 
the syntactic functions of а subject, attriЬute, or complement. 
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2. Modem linguists state that the infinitive is а purely verbal form because it has 
grammatical' categories encountered with verbs: 
active voice - lnainte de а/асе socoteala. (Before doing the calculation.) 
passive voice - iпainte de ajifiicutii socoteala. (Before the calculation is done.) 
reflexive form - Inainte de а se /асе socoteala. (Before the calculation does 
itself.) 
The infinitive is the only verb form which can Ье used with а\1 persons as 
well as with reflexive pronouns: ftirд. а mii teme, ftirд. а te teme, ftirд. а se 
!ете ... (without те being scared, without уои being scared, without him being 
scared .. .) 
The infinitive in Romanian can receive tense and mood from the main verb, 
and it can have modal and subjunctive meanings. 

3. The third view is somewhere in between. According to it the infinitive has 
characteristics ofЬoth nouns and verbs. The characteristics ofnouns consisit in 
the fact that the infinitive has syntactic functions ofnouns: subject, predicative, 
atriЬute, complement or adverblal. The infinitive can Ъе preceded Ьу preposi
tions such as: de, pentru, spre, in /ос de." (-Jor, towards, instead".) 
The characteristics of the verb consist in the fact that it does not take deter
miners of nouns such as attriЬutes, but it must have а subject and one or two 
complements. The infinitive is also used to form future 1 and the first condi
tional. lt does not have the grammatical categories of gender, number, and case 
like nouns. (Dimitriu 1979: 275-276) 

1 .3 .1. The F orms of Infinitive and Their Temporal Indications 
The infinitive in Romanian has two forms: 
long: lucrare 
short: а lucra 
The long form has become а deverbal noun and therefore it can Ье used with 
attriЬutes: 

Purtarea noastrд. nu-fi place? (Уои do not like our behavior, do уои?) 
The short form still has syntactic functions of nouns. (Gramatica limbli romane 

] .1966:224) 
The short infinitive in Romanian has three different forms: 

The present infinitive а + infinitive acinta 

The perfect infinitive а fi + past participle afi cintat 

The passive infinitive а fi + trans verbal participle а fi ajutat, а fi ajutatд. 

(Gageanu 1985:16-18) 



294 

baпks.) 

Mihaela Lazovic 

The present infinitive can occur with or without the preposition а in front of it: 
1. $tie а citi. (She knows how to read.) 
2. $tie citi. (She knows how to read.) 
It can Ье preceded Ьу а together with prepositions such as: 
de - Are oЬligafia de а citi. (Не has ап oЬligatioп to read.) 
fiira -А iпtrat fiirii а zice nimic. (Не eпtered without saying а word.) 
in - Este specialist iп а deschide case de Ьапi. (Не is а specialist iп opening 

Ia - Se pricepe /а а repara ceasuri. (Не knows how to repare watches.) 
pentru -А veпit aici pentru а rezolva proЬlemele. (Не сате Ьу to resolve 

some proЬlems.) 
prin - $i-a inceput activitatea prin а vinde ziare. (Не started his career Ьу 

selling пewspapers.) 
spre - А plecat асо/о spre а-# desiivar# studiile. (Не went there to finish 

his studies.) 
or adverЬials such as: 
рапа - Pdnii а veni el, lucrulile аи decurs normal. (Тhе рrоЫет was solved 

before he arrived.) 
inainte de - fпainte de а veni aici, а fost /а сiпета. (Before comming here 

he was at the сiпета.) 
departe de - El este departe de а fi rezolvat рrоЫета. (Не is far from solv

ing the рrоЫет.) 
in loc de - Јп /ос de а intra, а preferat sii stea ре coridor. (Iпstead ој enter

ing, he preffered to staпd iп the hall.) (Dumitru 1976:201) 
These prepositions and adverbs very often determine the syntactic function 

ofthe infinitive. The fact that the infinitive can comЬine with prepositions is another 
caharacteristic which it shares with nouns. (Gramatica limЬii romane 1.1966:226) 

The present infinitive expresses actions which happen in the real present: 
3. Are oЬligafia de а bate la щii. (Не has ап oЬligatioп to knock оп doors.) 
It can Ье used in narration to refer to past events: 
4. А iпvii{at а citi. (Не learned how to read.) 
It can also refer to future: 
5. Va iпviifa а citi. (Не will learn how to read.) (Dumitru 1976:205) 
The present infinitive can have other temporal indications. It is often used 

with time adverЬials iпaiпte, рiпа, (Ьefore, uпtil) to denote an action which happened 
before or up to а point or period oftime indicated Ьу some other verb: 

6. iпainte de а riisiiri soarele, cerul se iпroџ:;te. (Before the sип rises, the 
sky becomes red.) 

7. Pdпii а пи ajunge поi la el, Mihai а plecat de acasii. (Before we arrived 
to his house, Mihai had already lefl.) 

The passive infinitive can also Ье used \Vith these adverblals: 
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8. fпaiпte de а пе fi intillnit ат stabllit !оси! $i data iпtdlпiri. (Bejore meet
ing, we arraпged the place апd the tiтe ojтeetiпg.) (Gageanu 1985:30-32) 

The perfect infinitive is used to talk about events which happened in the 
past: 

9. А plecat fiirii а fi zis пiтiс. (Не left withoиt saying aпythiпg.) 
1 О. f пaiпte da а fi venit aici, а avut ceva de lисrи. (Bejore he сате here, he 

had sоте thiпgs to do.) (Dumitru 1976:205) 

1.3.2. The Syntactic Functions ofthe Infinitive 
The infinitive clauses in Romanian always function as subordinate clauses. 

They can have different syntactic functions: 
1. Subject 

1. Sii cunosti ре altii е $1iiпfii. (То know other people is а real wis-
dom.) 

2. А sti sii ascиlti este о arta. (То know to listeп to other people is ап 
art.) (Gageanu 1985: 19) 

2. Predicate 
3. А se citi си glas tare. (Read oиtloиd.) (Gageanu 1985 :21) 

3. AttriЬute 

4. Mihai mi-a сотипiсаt iпteпfia sii facii о caliitorie. (Mihai told те 
аЬоиt his iпteпtioп to go оп а trip.) (Gageanu 1985:22) 

4. Direct object 
5. Nи putem (асе пimic peпtru el. (We саппоt do anything jor hiт.) 

(Gageanu 1985:26) 
5. Indirect object 

6. El este ип от iпcapabll de а (асе riiи cиiva. (Не is iпсараЫе ој doing 
harт to апуопе.) (Gageanu 1985:27) 

6. Adverblals of: 
time - Еи ат terтiпat lисrи iпaiпte de а veni tи. (! hadfinished ту work 

bejore уои arrived.) 
manner - Scriu franfuze$fe soиs !а dictee, @ra а (асе таi mиlt decdt 

sapte p;resale. (! write dictations in French withoиt making тоrе than seven тis
takes.) 

reason - ... strigii el eпervat de а fi chemat iп teatrи. (Не shoиted angrily 
iп order to Ье invited to the theatre.) -

purpose - N-am veпit а pe(i. ( I did поt соте to beg.) (Gramatica limbli 
romane 1.1966 :225) 

opposition -fп !ос de а scrie о carte, el i$i pierde timpul си Апа. (Instead 
ој writiпg а book, he wastes his time with Апа.) 
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These are the cahracteristics which the iпfiпitive has iп commoп with поuпs, 
but the iпfiпitive can have purely verbal characteristics. For example, it can have а 
direct object: 

thieves.) 
7. Еи пи та iпситеt ... а priпde ре ho{i. (! do поt dare... to catch the 

lt сап also have ап iпdirect object: 
8. fтi era пegre$il таi lesпe de а vorbl. .. despre oameni ~i desprefapte. 
(Withoиt doubt, it was тисh easier for те to talk аЬоиt pepole and аЬоиt 

acts.) 
Or it сап have adverЬials of place, time and mаппеr: 
9. Риfiп пе iтporta daca aceste dате se hotarasc а parasi !оси! lor а veпi 

in capitald. 
(! do поt care тисh if these ladies decide to leave their hometowп апd 

соте to the capital.) 
10. О sa-fifie groaza а mai ie$i noaptea !а иlifa. 

(lt will make уои sick to go out at night.) 
11. Gata de a-i Јасе ре plac. (Не was ready to /иl.fill her every wish.) (Gram

atica limЬii romane 1.1966:226) 
The iпfinitives, like other verbs, may have а subject which can Ье ideпtical 

with the subject ofthe maiп clause: 
12. fпaiпte de а intra еи iп sala, еи ат Ьiiиt о cafea. 

(Before / entered the hall, / was driпkiпg coffee.) 
or it сап have а differeпt subject: 
13. Ти ai plecat iпaiпte de а veni Radи. 

(Уои had left before Radи arrived.) (Dumitru 1976:201) 
The infiпitive iп Romaпiaп is requested Ьу verbs, поuпs, adjectives, ad-

verbs апd prepositions. 
The iпfiпitive сап express different moods: 
The iпdicative: Ип boier ... crezи a-$i ascиnde пegrиl trecиt iтbracdпd 
haiпa. (А rich тап thaиght that he coиld hide brиises froт the past Ьу 
dressiпg ир.) 

The imperative: А пи se pleca iп afara. (Do not go outside.) (Gramatica 
limЬii romane 1.1966:227) 
Very ofteп the iпfiпitive has the same meaпiпg as subjuпctive: Va iпvitaт а 

/асе о aпcheta !а $Соа/а. (We iпvite уои to condиct а sиrvey at school.) (Gramatica 
limЬii romaпe 1.1966:228) 

1.3.3. The Aspect iп Romanian 
Iп this paper, the aspect iп Romaпiaп is defiпed апd dealt with in the same 

way as the aspect iп English. 
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2. ТНЕ RESEARCH 

2.1. The Corpus and the Methods of lnvestigation 
The corpus was chosen from the first chapter of the novel А History of the 

World in ЈО ~ Chapters written Ьу Julian Bames. The translation equivalents were 
taken from the translations of this book into SerЬian Ьу Jvana Dordevic and into 
Romanian Ьу Radu Paraschivescu. The corpus consists of 53 infinitive clauses func
tioning as verb complements. The first chapter was carefully studied to reach 52 
sentences with the simple infinitive and only one with the progressive infinitive fonn 
in the subordinate clause. This book was chosen because it is written in the contem
porary, standard language. 

This research is an attempt to determine syntactic circumstances in which 
the infinitive is translated Ьу an infinitive or some other construction. The analysis 
was started with the infinitive in English and then the translation equivalents in Ser
Ьian and Romanian were studied. The sentences in all three languages were analyzed 
in terms of temporal reference and aspect. 

The aim ofthe research was to obtain the translation of the English infinitive 
constructions into SerЬian and Romanian in order to find out what the most frequent 
translation equivalents were. 

2.2. Expected Results 
The basic hypothesis is that in some cases the use ofthe infinitive in English 

corresponds to the use ofthe infinitive in SerЬian and Romanian, but sometimes this 
is not the case and some other translation equivalent is used. In other words, the use 
ofthe infinitive in one language does not imply its use in another language. (Zvekic
Dusanovic 2001 : 46) 

In SerЬian the most frequent translation equivalent of the English infinitive 
is da-construction or some other finite form. The infinitive is not quite frquent in the 
SerЬian language. Thus, the English infinitive can Ье translated into SerЬian even Ьу 
а noun or Ьу copula followed Ьу an adjective. 

The English infinitive can Ье translated into Romanian Ьу infinitive, but this 
is rarely the case. The English infinitive is most commonly translated Ьу the construc
tion sa + present or some other finite verb form, and rarely Ьу а noun. 

Therefore, the expected results of the research are that in most cases the 
finite verb foгm is used in translation into both SerЬian and Romanian even when the 
infinitive is possiЫe. 

The infinitive is a\so analyzed with respect to its temporal reference and as
pect. The expected results in this area are that in most cases the infinitive verb in the 
subordinate clause corresponds to the main verb in terms of temporal reference and 
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aspect, but this is not always the case since both temporal reference and aspect ofthe 
infinitive can change depending on the nature of the main verb. 

2.3. The Analysis 
The corpus consists of 52 sentences with the Simple lnfinitive and оп/у 

sепtепсе with the Progressive Infiпitive. First the examples with the Simple Iпfiпitive 
will Ье analyzed. 

The Eпglish iпfiпitive is rarely traпslated Ьу ап iпfiпitive iп SerЬiaп апd Ro
maпiaп. Јп the corpus of 53 seпteпces such case is observed оп/у in 2 seпteпces. Јп 
the first sепtепсе the iпfiпitive is traпslated Ьу ап iпfiпitive оп/у iп Romaпiaп, while 
iп the secoпd example the iпfiпitive is used опlу iп the SerЬian traпslatioп: 

(1) Ј know your species tends [to look down оп our world.} 
(е.11) 

Zпат daje vasa vrsta skloпa [da sa visiпe gleda па nas svet.} 
(s. 18) 
$tiu са specia voastra are teпdiпfa [de а se uita de sus !а lитеа iп care 
traiт.} 

(r. 14) 

(2) We Ьеgап [to discern а pattern}, апd pattern Ьеgап with the basilisk. 
(е. 18) 
... Росео пат se [ukazivati јаsап obrazac}, koji је zapoCinjao sa basi
liskom. 
(s. 23) 
... Ат iпceput [sa discerneт ип tipar}, iar tiparul acesta а pornit chiar 
de la vasilisc. 
(r. 20) 

All the senteпces iп the corpus сап Ье translated Ьу infiпitive iп SerЬiaп апd 
Romanian but da + present and sii + present аге more commoпly used. These coп
structioпs аге used in 96.23 % of sentences. 

Siпce the iпfinitive in English is more often used than iп SerЬiaп апd Roma
пian, the traпslatioп equivaleпts may differ from the Eпglish versioп of the sепtепсе 
with respect to form, temporal reference, aspect, as well as parts of speech. Having 
this iп mind, we сап divide the corpus iпto five groups. Where the iпfinitive апd its 
traпslational equivalents have: 

1. the same temporal refereпce апd aspect as the main verb 
2. the same temporal reference but different aspect 
3. differeпt temporal reference but the same aspect 
4. differeпt temporal reference and differeпt aspect 
5. or the infiпitive is translated Ьу some other structure: а поuп, adjec

tive ... 
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1. The first group of sentences represents the most common translation 
of the English infinitive: da + present in SerЬian and sa + present in Romanian. The 
infinitive in English has the same temporal reference (past) and aspect (perfective) as 
the main verb. This is also the case with the translational equivalents. For example: 

(3) They didп ~ waпt [to cause а uпiversal рапiс.} 
(е. 7) 
Nisu ieleli [da prouzrokuju opstu paпiku.} 
(s. 15) 
N-au vrut [sa produca о рапiса geпeralii.} 
(r. 11) 

(4) There werejamilies which rejused [to Ье separatedjrom their offspriпg] 
апd chose [to die together.} 
(е. 8) 
Bilo је porodica koje пisu htele [da se odvoje od svog potomstva} i 
odlucile su [da umru skupa.] 
(s. 15) 
Familii care аи rejuzat [sa se desparta de pui} ~i au prejerat [sa moara 
impreuпa.] 

(r. 12) 
(5) The оп/у puzzle was that he chose [to preserve aпythiпg at all ој this 

species .. .} 
(е.9) 

Jediпo smo se pitali zasto је uopste resio [da sacuva makar i пekoliko 
primeraka te vrste .. .} 
(s.16) 
Siпgura пedumerire еса а acceptat totщi [sapastreze cdteva exemplare 
diп aceasta specie .. .] 
(r. 12) 

(6) They maпaged [to get him to bed} without lettiпg their gaze jall оп those 
orgaпs ој geпeration. .. 
(е. 20) 
Uspeli su [da ga strpaju и krevet], а da im pogled пiје рао па опе 
rasplodпe orgaпe ... 
(s.25) 
Ei аи reщit [sa-l urce iп pat} fara sa-~i lase ochii sa cada asupra celor 
orgaпe de procreare ... 
(r.21) 

(7) The stormy petrel actually volunteered [to take its place.} 
(е. 21) 
Burnica se sama poпudila [daje zameпi.} 
(s. 28) 
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Petrelиl de fиrtипii s-a oferit [sii meargii in /оси/ ei.} 
(r. 24) 

(8) The mammals.for iпstaпce, refиsed [to соипtепапсе the idea that the та/е 
of the red-haired, greeп-eyed simiaпs сои/d have Ьееп carna/Zy familiar 
with Нат s wife.] 
(е. 29) 
Sisari sи, па primer, odbljali [ da podrze idejи da је ritlodlaki i zeleпooki 
muijak тајтипа mogao imati риtепи vezи sa Hamovom zenom.} 
(s. З2) 
Mamiferele, de pildii, аи refuzat [sii accepte ideea са таsси/иl simiaп 
си Ыапii ro~catii ~i ochi verzi ar fi риtиt iпtrefiпe о relafie iпtimii си 
sofia lиi Нат.} 
(r. 29) 

The infinitive and its Romanian translational equivalent (e.g. 9) have pres
ent temporal reference due to the influence of the main verb. The aspect of all verbs 
is perfective. lt is interesting to point out that the construction copula + adjective is 
used to translate the English infinitive into Serblan. Such construction does not mark 
aspect. 

(9) There is опе thiпg 1 waпt [to make qиite clear. Ј 
(е. 25) 
Јеdпо treba [da vamjejasпo.} 
(s. ЗО) 
Existii ип lисrи asиpra ciirиia vreaи [siifim Ьiпе iп{elцi.} 
(r. 26) 

In the next example the infinitive in the subordinate clause represents а se
quence that follows the action expressed Ьу the main verb waпted: 

(10) They said they waпted [to епd it опсе andfor all.} 
(е. 26) 
Rekli sи da hoce [јеdпот za svagda da svrse s tim.] 
(s. ЗО) 
Аи spus cii voiaи [sii termiпe о datii pentrи totdeипa.] 
(r. 27) 

In the following examples the infinitive has past temporal reference but the 
aspect is imperfective due to the past progressive form (Ье + Ving) ofthe main verb 
which indicates duration and incompletion. The traпslation equivalents of the Eng
lish infinitive (sagade / coпstrиiascii and opase / iпcalece) have perfective forms 
even though the main verb indicates duration and incompletion like in the English 
sentence. 

(11) Certaiп types of moпkeys were occasioпally sееп tryiпg [to coпstrиct 
crиde rafts oftheir оwп.] 
(е.9) 
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Neki primerci тајтипа par puta su videni kako pokиSavaju [da i sami 
sagrade nezgrapne splavove.] 
(s. 16) 
Din cand in cand, diverse tipuri de maimufe aufost surprinse incercand 
{sa construiasca ni~te plute primitive doar pentru ele.] 
(r. 12) 

(12) Well, Noah caught the ass trying [to climb ир the mare.] 
(е. 24) 
Elem, Noje је uhvatio magarca kako pokusava [da opase kobllu.] 
(s. 28) 
Ei Ыпе, Noe l-a surprins ре тagar incercand [s-o incalece ре iapa.] 
(r. 25) 

2. In the second group of sentences, the temporal reference of the infinitive 
and the main verb is the same but the aspect of the infinitive and the main verb is dif
ferent due to the semantic properties of the main verb. Furthennore, the aspect may 
differ in the translation. The imperfective aspect of the infinitive in the subordinate 
clause can also Ье explained Ьу the nature of the main verb and not just Ьу its form. 
Phase verbs (begin, start ... ), although perfective, semantically request imperfective 
complements. For example: 

(13) Animals ој а speculative bent began [to propound rival selection 
principles .. .] 
(е.10) 

Spekulativno nastrojene iivotinje pocele su [da zastupaju drugacija 
пасе/а selekcije .. .] 
(s.16) 
Animalele mai speculative аи inceput {sa propuna alte criterii de 
selecfie .. .] 
(r.13) 

(14) And then it began [to rain.] 
(е. 10) 
Onda је росе/а [da pada kisa.] 
(s.17) 
Iar ре urma а inceput {sa ploua.} 
(r.13) 

(15) But than it slowly began [to emerge.] 
(е. 12) 
А onda smo polako poceli [da shvatamo.] 
(s. 18) 
Apoi insa lucrurile аи inceput [sa iasa incet-incet !а iveala.} 
(r.15) 
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Afew months later they started [to moult.] 
(е.16) 

Nekoliko meseci kasnije pocele su [da se mitare.] 
(s. 21) 
Dupii cateva luni аи fnceput [sii niiparleascii.] 
(r.18) 

(17) As their summer feathers departed, their winter соа! ој pure white began 
[to show through.] 
(е. 16) 
Kako ih је naupustalo letnje perje, [promaljala se sneino bela zimska 
odeida.] 
(s. 21) 
Ре miisurii се se lepiidau de penajul estival, haina hiЬernalii de ип а!Ь 
imaculat а inceput [sii se vadii ре ici, ре со/о.] 
(r.18) 

The last example is different in Serblan in the sense that it does not have the 
same main verb as the English and Romanian sentence. 

As seen in the example 17, the translation sometimes requires reflexive forms 
although they do not exist in the original. There are many such examples: 

(18) Selected travelers were allowed [to mingle.] 
(е. 24) 
Nekim putnicima bllo је dozvoljeno [da se druie sa ostalima.] 
(s. 28) 
Ciiliitorilor alцi li se fngiiduise [sii se amestece intre ei.] 
(r. 25) 

In the translation of this sentence both in Serblan and Romanian the reflex-, 
ive, that is reciprocal form is used. The temporal reference of the main verb in all 
three sentences is past, whi!e the aspect is perfective. Whereas, the infinitive and its 
translation equivalents also have past temporal reference but imperfective aspect. 
In the next example, the reflexive is used only in the Romanian translation of the 
English infinitive. Temporal references and aspects of all verbs are the same as in the 
example 18: 

(19) Не hardly needed [to worry about reefs and coastlines}, which made 
things easier. 
(е. 23) 
Mada тије posao Ьiо olaksan time sto nije morao [da brine о spru
dovima i obalama.] 
(s. 27) 
El n-afost rievoit [sii-~ifacii griji legate de recife ~i linii de coastii], сееа 
се а simplificat lucrurile. 
(r. 25) 
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In the next exemples, on the other hand, the verb decliпe and tryiпg and 
their translation equivalents are imperfective, while the infinitive and its translation 
equivalents are perfective. The temporal reference of all verbs is past. 

(20) Some ој the поЬ!еr species simply padded the way iпto the jorest, decliп
iпg [to survive оп the iпsultiпg terms offered Ьу God апd Noah .. .] 
(е. 9) 
Neke plemeпitije vrste su sejedпostavпo zaputile и sumu, пе zeleCi [da 
preiive pod uvredljivim uslovima koje su im пudili Bog i Noje .. .] 
(s. 16) 
Cdteva diпtre speciile mai noblle аи luat ejectiv calea codrului, re
juzdпd [sa supraviefuiasca iп coпdifiilejigпitoare ojerite de Dumпezeu 
$i Noe .. .] 
(r. 12) 

(21) Не was obviously tryiпg [to soft-soap us iпto stayiпg close to New Noah s 
Ра/асе, whose construction he chose to announce at the same time.] 
(е. 31) 
OCigledпo pokusavao је [da nas obrlati da ostanemo uz Nojevu Novu 
Palatuj, ciju пат је izgradnju istom prilikom najavio. 
(s. 34) 
А$а stand lucrurile, n01·mal са se straduia [sa пе coпviпga sa remciпem 
langa Noul Lui Palat}, а carui construcfie а gasit de cuviinfa s-o anun/a 
iп cadrul acelula$i discurs. 
(r. 30) 

There are examples where the imperfective form of the main verb is used 
in Serblan although the perfective verb form is preferaЫe. For example, in the next 
sentence the perfective verbs rejused and wanted translated into Serblan Ьу an imper
fective verb although the perfective forms odblli and hteli can Ье used. The temporal 
reference of all verbs in the sentence 22 is past, but the temporal reference of all the 
main verbs in 23 is past, while the temporal reference ofthe infinitive and its transla
tion equivalents i future. 

(22) The таттаls, ј01· instaпce, rejused [to countenance the idea that the 
male ој the red-haired, green-eyed simians could have Ьееп carnally 
jaтiliar with Нат s wife.] 
(е. 29) 
Sisari su, па primer, odbijali [ da podrie ideju da је ridodlaki i zelenooki 
тuijak тајтипа тоgао iтati putenu vezu sa Hamovom ienom.] 
(s. 32) 
Maтiferele, de pilda, au 1·ejuzat [sa accepte ideea са тasculul siтian 
си Ыапа YO$Cata $i ochi verzi ar fi putut iпt1·efine о relafie iпtiтa си 
sofia lui Нат.] 
(r. 29) 
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(23) Some ој the rejected waпted [to commaпdeer the Ark апd save them
selves ], others waпted [to destroy it altogether.} 
(е. 10) 
Neki теаи odbaceпima пameravali sи [da otmиArkи i spasи se], drиgi 
sи hteli [daje иniste.] 
(s. 16) 
Uпii diпtre cei respiп~i voiaи [sa rechizifioneze Arca $i sa se salveze}, 
alfii аvеаи de gaпd [s-o distrиga си totиl.] 
(r. 13) 

There is an example where the Romanian translation equivalent has imper
fective, reflexive meaning while the infinitive in English and the SerЬian translation 
equivalent have perfective aspect and they are not reflexive. 

(24) Уои coиld hardly expect [to cram the eпti,-e aпimal kingdom iпto some
thing а mere 300 kиЫts loпg.] 
( е. 5) 
Коте Ы i ра/о па pamet [ da паgиrа citavo zivotinjsko carstvo и prostor 
пе duii od tristotiпak lakata.] 
(s. 12) 
Doar пи v-afi fi a~teptat са intreaga imparafie а animalelor [sa se ing
hesиie ре ceva care пи avea mai mиlt de 300 de cofi.} 
(r. 9) 

In the following example, in the SerЬian version the prefix -ро is used to 
condense the two verbs used in English and Romanian. Thus, the verb posиmпjati 
is the main verb. The main verb in both English and Romanian has past temporal 
reference and perfective aspect, while the infinitive and its translation equivalent in 
Serblan and Romanian have past temporal reference and imperfective aspect. 

(25) We Ьеgап [to sиspect that Noah апd his tribe had it iп for certaiп aпi
mals simply for beiпg what they are.] 
(е. 18) 
Posиmпjali smo [da sи Noje i пjegova horda ispizmili па пеkе Zivotinje 
samo zbog toga sto sи onakve kakve sи.] 
(s. 23) 
Ат incepиt [sa hапиiт са Noe ~i triЬиl lиi pusesera gand rаи aпиmitor 
animale питаi ~i пиmaifiindca еrаи сееа се еrаи.] 
(r.20) 
3. In the third group of sentences, the infinitive has different temporal 

reference but the same aspect as the main verb. For example, in the following sen
tence the temporal reference ofthe main verb in English and Romanian is before past, 
but the temporal reference ofthe main verb in Serblan the infinitive and all translation 
equivalents is past. The aspect is perfective. 
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(26) Our species had maпaged [to smugle seveп members оп board.] 
(е. 13) 
Nasa vrsta uspela је [ da па brod prokrijumcari sedam predstavпika.] 
(s. 19) 
Specia пoastra reщise [sa strecoare ~apte membri la bord.] 
(r. 16) 

In the following example, the translation equivalent in SerЬian does not have 
the same characteristics as the verbs in English and Romanian. The temporal refer
ence ofthe main verb and the infinitive in English and Romanian is before past while 
the aspect is perfective. In SerЬian both the main verb and its complement have past 
temporal reference and perfective aspect. One other interesting thing about this sen
tence is that there is no agreement in person in SerЬian and Romanian. 

(27) Some ој us were grieviпgjor those we had beeпjorced [to leave 
behiпd.] 

(е. 14) 
Neki od паs su oplakivali опе koje smo blli priпudeni [da ostave.] 
(s. 20) 
Unii dintre noi fi plangeau ре cei care trebuisera [sa-i lase fn urma 
lor.} 
(r.16) 

The subordinate clause in SerЬian should Ье: da ostavimo and in Romanian: 
sa-i lase fn urma noastra in order for the proper reference to Ье achieved. 

The Serblan variant is different in the next example as well. The main verb 
has present temporal reference while the English and Romanian sentences have past 
reference. The aspect is perfective in all three languages. 

(28) Eventually he seemed [to take it in.] 
(е.16) 

Izgleda [daje to, napokon, utuvio.] 
(s. 22) 
Рапа la urma а parut [са baga ceva /а сар.} 
(r.18) 

In the following examples the temporal reference of the infinitive and its 
translation equivalents is future while the temporal reference ofthe main verb is past. 
The aspect of the infinitive and its translation equivalents is imperfective. 

(29) We quickly decided [to lie about how тапу ој us there were.} 
(е.13) 

UЬrzo smo se dogovorili [da krijemo koliko nas tаспо ima.} 
(s. 19) 
Ne-am hotarat rapid [sa min{im fп legiitura си cafi eram de japt.} 
(r. 16) 
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(30) Не decided [to take thiпgs easy iп the last three hипdred aпdfifty years 
ој his l{fe.} 
(е.Ј9) 

OdlиCio је [da poslednjih trista pedeset godiпa iivota provede lagodno.} 
(s. 24) 
S-a decis [са iп иltimii trei sиte ~i ciпcizeci de апi de viafii s-o ia mai 
щоr.] 

(r. 2Ј) 
(ЗЈ) Не waпted [to have somethiпg to eat after the Flood had sиbsided.} 

(е. 26) 
Hteo је [da ти ostaпe пesto zajelo kada Potop prode.} 
(s. 30) 
Voia [sii aiЬii се sii miiпdпce dиpii Potop.} 
(r. 26) 

The Љllowing example is interesting because the English main verb is trans
lated Ьу two verbs in SerЬian and Romanian both ofwhich have past temporal refer
ence and perfective aspect just like the main verb in English. Tl1e translation equiva
lents ofthe infinitive, on the other hand, have future temporal reference and the same 
a'>pect. 

(32) Не promised [поt to seпd aпother Flood.} 
(е. 32) 
Bogje rekao da obecava [da пат песе poslatijosjedaп Potop.] 
(s. 35) 
Dитпеzеи а spus cii promite [sa пи mai trimitii ип alt Potop.] 
(r. ЗЈ) 
4. The fourth group consists of sentences where the infinitive and its 

translation equivalents have different temporal reference as well as different aspect 
from the main verb. 

In the next example, in the sentences in English and Romanian the temporal 
reference of the main verb is before past and the aspect is perfective. The infinitive 
and its translation equivalents have past temporal reference and imperfective aspect. 
In SerЬian, on the other hand, the main verb has past temporal reference and perfec
tive aspect. 

(33) We knew that the waters had Ьеgип [to rise.} 
(е. 11) 
Zпali sто daje пivo vode росео [da raste.} 
(s. 17) 
Noi ат infeles cii apele iпcepиserii [sii se ridice.} 
(r. Ј 4) 

We have quite another case with the following sentence. The complement 
of а past perfect perfective verb is an infinitive with the past temporal reference and 
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perfective aspect. When this sentence is translated into Serblan and Romanian the 
main verb has past temporal reference and perfective aspect while the translation 
equivalent ofthe infinitive has past temporal reference and imperfective aspect. 

(34) ... Why we 'd Ьееп asked [to submit to this sharade ој а competition?] 
(е. 9) 
... Zasto su nas pozvali [da ucestvujemo и toj farsi od takmiceпja?] 
(s. 16) 
Va pute{i iпchipui atmosfera се а marcat explicafiile legate de motivele 
peпtru care ат acceptat [sa participam !а aceasta ~arada, impropriu, 
пumita concurs?] 
(r. 12) 

In the following example the temporal reference of the main verb is before 
past with perfective aspect, while the infinitive and its translation equivalents have 
past reference and imperfective aspect. 

(35) .. Not оп/у were we ипсlеап (which some had already Ьеgип [to 
despise]), but ... 
(е.13) 

... Ne samo da smo blli neCisti (sto neki vec behu poceli [da preziru]), 
пеgо ... 
(s.19) 
... $i ре langa са eram spurca{i (lucru ре care ca{iva iпcepusera deja 
[sa-l dispre/uiasca}), ... 
(r. 16) 

In this sentence the temporal reference of the infinitive and its translation 
equivalent in Romanian is future but the Serblan translation equivalent is present. 
The aspect of the infinitive and its translation equivalents is imperfective. It is in
teresting to notice that there is no translation of the main verb in the Serblan variant 
since the main verb in English is the lexical verb to Ье and in Romanian is the lexical 
verb to have. The English construction was + to infinitive and the Romanian aveau 
sa existe are modal like constructions. 

(Зб) .. .Тhere was [to Ье по disease.] 
(е. 15) 
.. . Nema razboljevaпja. 
(s. 21) 
.. . А~а са пи aveau [sa existe пici boli.] 
(r. 17) 

In the following sentence we have quite а different situation. Namely, the 
main verbs have the same characteristics in all three languages: the temporal refer
ence is past and the aspect is perfective. The infinitive and its Romanian translation 
equivalent have future temporal reference and imperfective aspect, while the Serblan 
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translation equivalent does not mark aspect since it is expressed Ьу copula blti which 
is followed Ьу а noun phrase. 

(37) ... Certaiп ој the travelers ag1·eed [to act as stool pigeoпs.} 
(е. 4) 

.. .Izvesпi pиtnici pristali sи [da Ьиdи ciпkarosi.} 
(s. 12) 
.. .Iar апитifi pasageri аи acceptat [sajoace rolиl ciripitorilor.j 
(r. 8) 

Another sentence in this group has the copular verb sеет functioning as 
the main verb while its complement is а phrasal verb dry оиt. The phrasal verb is 
translated into SerЬian and Romanian Ьу а reflexive Jexical verb while the main verb 
remained copular. Both temporal reference and the aspect differs in translation. The 
SerЬian main verb has present temporal reference wheres the temporal reference of 
the main verb in English and Romanian is past. The aspect is perfective. The infinitive 
has the same temporal reference and aspect as the main verb. The SerЬian transla
tion equivalent has past temporal reference and perfective aspect. But the Romanian 
translation equivalent has future temporal reference and imperfective aspect. 

(38) Еvеп wheп the calтer tiтes сате, old Noah didп r sеет [to dry оиt.} 
(е. 21) 
Cak пi kad se vreтe sтirilo matori Noje se, izgleda, [пiје osиsio.} 
(s. 26) 
Chiar ~i cdпd ат avиt parte de о vreтe таi саlта, Mtrdпиl Noe а parиt 
[са пи se va usca пiciodata.} 
(r. 22) 

In the next sentence the translation differs from the original sentence with 
respect to temporal reference and aspect. In English the main verb has past temporal 
reference and imperfective aspect, while in SerЬian and Romanian we have а verb 
with past temporal reference and perfective aspect functioning as the main verb. The 
infinitive and its translation equivalents have future temporal reference and imper
fective aspect. Like in the previous sentence, the construction са + present is used to 
translate the infinitive into Romanian. 

(39) Не said that God, Ьу giviпg иs the raiпbow, was iп effect proтisiпg [to 
keep the world s sиpply ој тiracles topped ир.] 
(е. 33) 
Rekao је da tiтe sto пат Bog darиje dиgи zapravo obecava [da zaliha 
ovozeтaljskih cиdesa песе Ьiti iscrpljeпa.] 

(s. 35) 
Noe а declarat са, dаrиiпdи-пе сиrсиЬеиl, Dитпеzеи пе-а proтis de 
japt [са resиrsele de тiracole ale lитii пи vor seciitиi пiciodata.} 
(r. 32) 
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The next sentence is interesting because the Present Perfect tense is used 
with the main verb in English. lt has а past temporal reference and perfective aspect. 
The English Perfect is an aspect not а tense. (Novakov 2005:38) lt connects а certain 
situation with another situation or moment in time, in the following example it is the 
moment of speech. The infinitive has the same aspect and temporal reference as the 
main verb. This is also tгue fог the Romanian sentence. The SerЬian sentence has the 
same temporal геfегеnсе but impeгfective aspect. 

( 40) Some ој those scholars who devote their lives to уоиr sacred texts have 
еvеп tried [to prove that the Noah ој the Ark wasп ~ the same тап as the 
Noah arraigпed jor drипkeппess апd iпdeceпt exposиre.} 
(е. 35) 
Neki od oпih паиспikа koji iivot provode паd vasim svetim pisaпijima 
cak sи pokиsavali [da dokaiи da опај Noje sa Arke иopste пiје опај 
Noje koji је optuieп za рiјапсепје i пedolicпo ропаsапје.] 
(s. 37) 
Cafiva diпtre savaпfii care f$i рип viafa iп slиjba textelor voastre sfiпte 
аи iпcercat chiar [sa demoпstreze са Noe се/ de ре Arca пи era ипи/ $i 
acela$i си iпdividиl acuzat de befii repetate $i ехрипеrе iпdeceпta.] 
(r. 34) 
5. The final group of sentences consists of examples where the infini

tive is translated Ьу а different construction: noun phrase, adjective phrase, etc. Within 
the fifth gгoup of sentences, we can find examples where the main vегЬ is omitted in 
the translation so the translation equivalent of the infinitive functions as the main verb, 
since it is the only vегЬ in the sentence. Furtheпnoгe, there аге translations where the 
English main vегЬ and the infinitive are tгanslated Ьу one verb. Such tгanslations ofthe 
infinitive аге quite frequent, they occur in 24, 5 % ofthe sentences in the corpus. Неге 
аге some examples where the English infinitive is translated Ьу а noun. 

( 41) Noah loftily rejиsed [to пegotiate.] 
(е. 10) 
Noje је sa visiпe оdЫо [pregovore.} 
(s. 16) 
Noe а rejиzat си arogaпfa [пegocierile.} 
(r. 13) 

The main vегЬ in all thгee languages has past tempoгal геfегеnсе and per
fective aspect, while the infinitive also has past tempoгal геfегеnсе but impeгfective 
aspect. Instead of nouns, we can use constructions da + pгesent in SeгЬian and sa + 
present in Romanian as translation equivalents. For example: Nojeje sa visiпe оdЫо 
[da pregovara.} / Noe а rejuzat си arogaпfa [sa пegocieze.} 

The next sentence is interesting because the English infinitive is translated 
into SerЬian and Romanian Ьу а finite verb form with adverЬial modification. 
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( 42) At first we thoиght it might Ье some crazed assaиlt Ьу the last remaiпiпg 
pachyderms, tryiпg [to forse their way iпto the Ark.] 
(е. 11) 
Prvo smo pomislili daje и рitапји тahпiti пasrtaj poslednjih preiivelih 
debelokoiaca, koji pokusavajи [siloт da prodrи па Arkи.] 
(s. 17) 
Priтa data ат crezиt са era atacиl demeпt а! иltiтelor pachiderтe 
raтase ре ратапt, care fпсеrсаи fie [sa иrсе !а bord си for/a.] 
(r. 14) 

Furthermore, the main verb and its translation equivalents have past tempo
ral reference and imperfective aspect, while the infinitive and its translation equiva
lents also have past temporal reference and perfective aspect. 

Another example of the translation of the English infinitive into Serblan Ьу 
а noun is the next sentence. 

(43) ОЈ coиrse, the Ьirds offered [to риt their expertise at Noah s disposal], 
Ьиt he was too proиd. 
(е. 23) 
Rаzите se da sи ptice poпиdile [Nоји svoje strиcпe uslиge], ali taj је 
Ыо sиvise ohol. 
(s. 28) 
Fire~te, pasarile ~i-аи риs fпdетапаrеа [!а dispozфa lиi Noe], dar 
acesta а fost prea тапdrи са sa accepte. 
(r. 24) 

The main verbs in English and Serblan have past temporal reference and 
perfective aspect. This is also the case with the infinitive and its translation equivalent 
in Romanian. Furthermore, the Romanian sentence lacks the main verb. 

Here is an example of the translation of the infinitive Ьу а prepositional 
phrase in Serblan. The main verb is omitted in Serblan so the translation equivalent of 
the infinitive is functioning as the main verb. The infinitive is expressed Ьу the verb to 
Ье, which is а copula followed Ьу an adverblal complement, it has past temporal ref
erence and perfective aspect like the main verb. The Romanian version retained these 
characteristics as well as the Serblan translation equivalent of the English infinitive. 
One other characteristic of the Romanian translation is that the English main verb is 
translated Ьу two verbs. 

( 44) We wereп ~ теапt [to Ье there.] 
(е. 36) 
Mi пisто пi blli па spiskи pиtпika. 
(s. 38) 
Nи avea сит sa ~tie са еrат ~i поi prin рrеајта. 
(r.35) 
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In the following sentences the English infinitive is translated Ьу а finite verb 
form. lt is important to notice that the main verb ofthe sentence is sometimes omitted 
in the trans\ation, but the translation equivalent ofthe infinitive is always preserit. In 
the next example, the main verb is omitted in the Romanian translation, so the trans
lation equivalent of the English infinitive is the only verb in the sentence. lt has the 
same characteristics as the English infinitive and its Serblan translation equivalent: 
past temporal reference and perfective aspect. 

( 45) Еvеп уои have maпaged [to пotice that.] 
(е.14) 

Cak ste i vi to uspeli [da primetite.] 
(s. 20) 
Chiar $i voi af i observat lucrul asta. 
(r.17) 

In the next example the main verb in Serblan and Romanian is omitted. The 
English infinitive has the same characteristics as the main verb: past temporal refer
ence and perfective aspect. On the other hand, the Romanian translation equivalent 
of the English infinitive has present temporal reference and perfective aspect, while 
the Serblan translation equivalent has imperfective aspect. 

( 46) lt merely flutters hither and hither, to little avail, уои are led [to coпclude.] 
(е. 30) 
Оп samo beskorisпo leprsa tamo-amo, bar tako vi zakljucujete. 
(s. 33) 
El zboara catva timp de со/о рапа со/о $i vi se da de iп/eles ca]ara пici 
ип rezultat. 
(r. ЗО) 

The following sentence is interesting due to douЫe infinitive in English 
which opens different translation variants in order to avoid the 'douЫe infinitive' in 
Serblan which is ungrammatical. The English sentence has two identical main verbs 
and two infinitive complements. The main verbs have present temporal reference and 
perfective aspect, but the infinitives have future temporal reference and pert'ective 
aspect. The Serblan equivalent has only опе main verb and one complement. They 
have the same temporal reterence as the English verbs, but the translation equivalent 
ofthe infinitive does not mark aspect since it is expressed Ьу copula + adjective. Тће 
other main verb and infinitive are translated only Ьу an adjective. The Romanian sen
tence is somewhat different. The first main verb and its complement are translated Ьу 
the verb to Ье in the present so it does not have а future reference. The second main 
verb and its complement are translated Ьу the refl.exive verb in the present, but it has 
а future reference. The aspect is perfective. 

( 47) Опе moment you wish [to Ье wild.J опе moment уои wish [to Ье tame.] 
(е. 34) 
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cas Ьiste [da bиdete divljiJ, cas pitomi. 
(s. 36) 
Асит sипtefi fiare salЬatice, ип тiпиt mai tdrziи v-afi imЬldпzit са priп 
fш·тес. 

(r. 33) 
In the next example, the main verb in Romanian is omitted. ln English and 

Serblan sentences the main verb has past temporal reference and imperfective aspect. 
The imperfective aspect in English is represented Ьу the progressive form. These 
characteristics are transmitted to the infinitive and its translation equivalent in Roma
nian. The aspect of the Serblan translation equivalent, on the other hand, is perfec
tive. 

(48) А craftsmaп was discovered опе day tryiпg [to hollow out а priest's 
hole] атопg the lower timpers ofthe stores ship. 
(е. 10) 
Jedпog zaпatlijи sи otkrili kako pri samom dпи broda-spremiSta 
pokиsava [da izdиbl sebl skroviste.] 
(s. 17) 
Ип me$ler а fost descoperit iпtr-o zi ре cdпd flicea о gaиra iп роdеаиа 
vasиlиi си provizii. 
(r.13) 

In the next example, the main verb in Romanian is omitted. In English and 
Serblan sentences the main verb has past temporal reference and perfective aspect. 
The infinitive and its translation equivalents in both Serblan and Romanian have past 
temporal reference and an imperfective aspect. 

(49) The water Ьеgап [to lift itfrom the cradle.] 
(е. 11) 
Vodaje росе/а [da ga izdiie iz korita.] 
(s. 17) 
Ара о ridica iпcet diп /оси/ fп care se potopise. 
(r. 14) 

In this group of sentences the English main verb and the infinitive аге trans
lated Ьу one verb. For example: 

(50) Јп the Сотроипd we Ьеgап [to пotice that some species had Ьееп whit
tled dowп по! to а couple Ьиt to а seveп.] 
(е.12) 

И Dvoristи smo primetili da пеkе vrste пisи skresaпe па dvoje пеgо па 
sedmoro. 
(s. 18) 
fпtre graпifele Spafiиlиi ат iпсериt [sa observam са ипеlе specii 
fиsesera reduse пи la doua, ci la $apte exemplare.] 
(r. 15) 
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Here, the English main verb and its complement began to notice are con
densed into one verb primetili which has the same characteristics as the English main 
verb: past temporal reference and perfective aspect. The infinitive also has past tem
poral reference, but imperfective aspect. The Romanian sentence is the same as the 
English sentence with respect to temporal reference and aspect. 

The next sentence is similar when the verb condensing is concemed, but 
the difference is in the fact that the temporal reference of all verbs is present and the 
aspect is perfective. 

(51) / don ~ need [to tell уои that the animals were pretty divided about what 
to believe.} 
(е. 29) 
Jasno vam је da se iivotinje nisu mogle sloiiti о tome koju pricu da 
prihvate. 
(s. 32) 
N-are rost [sii vii spun cii animalele аи avut piireri diferite.} 
(r. 29) 

The next example is quite different from the others because the infinitive 
is а copular verb followed Ьу а subject complement realized as an adjective. This 
construction is translated without the main verb therefore the translation equivalent 
of the infinitive functions as the main verb followed again Ьу an adjective function
ing as а subject complement. The Romanian sentence, however, has an overt main 
verb followed Ьу а finite verb form. The English and the Romanian sentences have 
the same characteristics: main verb has past temporal reference and perfective aspect 
and the infinitive and its translation equivalent also have past temporal reference, but 
imperfective aspect. The SerЬian translation equivalent ofthe infinitive is а reflexive 
and it has past temporal reference and imperfective aspect. 

(52) The amphiЬians began [to look distinctly smug.} 
(е. 9) 
Vodozemci su se pravili vaini. 
(s. 16) 
Batracienii аи inceput [siifie din се in се mai infatuafi.} 
(r. 12) 

The only example of the Progressive Infinitive is the next sentence. The 
main English verb is translated Ьу an adverb of time in SerЬian and Ьу an adverb of 
manner in Romanian. The progressive infinitive with past temporal reference and 
imperfective aspect is translated Ьу an imperfective verb with past temporal reference 
in both SerЬian and Romanian. The main English verb has past temporal reference 
and perfective aspect. 

(53) Нат and his brothers happened [to Ье passing his "tent ".] 
(е. 20) 
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Нат i njegova braca su bas tada [prolazili kraj njegovog "satora ".] 
(s. 25) 
Нат ~i frafii lui treceau intdтplator ре ldngii "cortul "lui. 
(r. 21) 

3. CONCLUSION 
The results of the analysis have shown that the infinitive is more often used 

in the English language than in Serblan and Romanian. The Serblan and Romanian 
translations have shown that the infnitive is rarely used and most often replaced Ьу 
da-construction or sii-construction respectively, or Ьу other finite forms, evan noun 
phrases or adjective phrases where the infinitive is expected to Ье used. 

Since the infinitive is а verb form deprived of the information about person, 
gender, number and tense, it receives its temporal reference from the verb which pre
cedes it. However, this is not always the case. The aim of this paper was to analyze 
the temporal reference and aspect ofthe infinitive and its translation equivalents. The 
analysis has shown that the infinitive functioning as а verb complement often has 
the same temporal reference and aspect as the main verb. This depends on the nature 
ofthe main verb. For example, there are verbs which are perfective but require im
perfective complements (such are phase verbs: begin, start .. . ) or quite the opposite, 
there are verbs in the progressive form which require perfective complements. There 
are verbs with future implication so they require а complement with future temporal 
reference, such verbs are: wish, promise, agree, want ... Thus, the lexical meaning of 
the main verb determines the complements it necessitates. 

The translation equivalents may a\so differ from the English version of the 
sentence with respect to temporal reference and aspect as well as parts of speech. 
Sometimes the whole construction is changed. For example, the English main verb 
can Ье omitted from the translation thus the translation equivalent ofthe infinitive be
comes the main verb. Finally, it is important to point out that the translation equivalent 
ofthe English infinitive always exists in both Serblan and Romanian translations. 

S UMMAR У 

This work represents а contrastive analysis of the infinitive in English and 
its translational equivalents in the Serblan and Romanian \anguage. The aim of this 
research is to reach significant data on infinitives in English, Serblan, and Romanian 
in the field oftranslation equivalents and to determine the similarities and differences 
it their use in al\ three languages. 

The corpus consists of 53 infinitive clauses functioning as verb complements 
which were taken from the novel А History ој the World in 1 О У2 Chapters written 



ТНЕ INFINIТIVE AS А VERB COMPLEMENT IN ENGLISH, ... 315 

Ьу Julian Barnes. The translation equivalents were taken from the translations ofthis 
book into Serbian and into Romanian. This research is an attempt to detennine syn
tactic circumstances in which the infinitive is translated Ьу infinitive or some other 
construction, because the infinitive in one language does not imply its use in another 
language. Hence, the analysis was started with the infinitive in English and then the 
translation equivalents in SerЬian and Romanian were studied. The most frequent 
translational equivalents of the English infinitive were da + present in SerЬian and sa 
+ present in Romanian. In some examples, the infinitive is translated even Ьу а noun 
or with the construction copula + adjective. 

The sentences in all three languages were analyzed in tenns ofthe verb form, 
temporal reference and aspect. Tl1e temporal reference and the aspect ofthe infinitive 
depend on the type and characteristics ofthe main verb. Sometimes the construction 
ofthe whole sentence is changed in the translation which alters the characteristics of 
the translational equivalents. 

The results ofthe analysis have shown that the infinitive is more often used 
in the English language than in SerЬian and Romanian. The SerЬian and Romanian 
translations have shown that the infinitive is rarely used and most often replaced Ьу 
da-construction or sa-construction respectively, or Ьу other finite forms, evan а noun 
phrase or adjective phrase where the infinitive is expected to Ье used. 

Кеу words: Infinitive, translation equivalents, temporal reference, aspect, 
da-construction, sa + present, verb complement, main verb. 
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APPENDIX - ТНЕ SENTENCES FROM ТНЕ CORPUS 

The sentences in the appendix аге presented in the order of their appearance 
in the paper. The letters in the brackets denote the English (е), Serblan (s) or Roma
nian (r) language, whereas the numbers indicate the pages where in the novels the 
examples can Ье found. 

1. 1 know your species tends [ to look down on our world.] 
( е.11) 
Znam daje vasa vrsta sklona [da sa visine gleda na nas svet.] 
(s. 18) 
~tiu са specia voastra are tendinta [de а se uita de sus Ја Iumea in care traim.] 
(r. 14) 

2. We began [to discern а pattern], and pattern began with the basilisk. 
(е. 18) 
... Росео nam se [ukazivatijasan obrazac], kojije zapocinjao sa basiliskom. 
(s. 23) 
... Ат inceput [sa discernem un tipar], iar tiparul acesta а pomit chiar de la 
vasilisc. 
(r. 20) 

3. They didn't want [to cause а universal panic.] 
(е. 7) 
Nisu zeleli [da prouzrokuju opstu paniku.] 
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(s. 15) 
N-au vrut [sa produca о panica genera!a.] 
(r. 11) 

4. There were families which refused [to Ье separated from their offspring] and 
chose [to die together.] 
(е. 8) 
Bilo је porodica koje nisu htele [da se odvoje od svog potomstva] i odlucile su 
[da umru skupa.] 
(s. 15) 
Familii care au refuzat [sa se desparta de pui] ~i au preferat [sa moara 
impreuna.] 
(r. 12) 

5. The only puzzle was that he chose [to preserve anything at all of this species 
... ] 
(е.9) 

Jedino smo se pitali zasto је uopste resio [ da sacuva makar i nekoliko prim
eraka te vrste ... ] 
(s.16) 
Singura nedumerire е са а acceptat totu~i [sa pastreze cateva exemplare din 
aceasta specie ... ] 
(r. 12) 

6. They managed [to get him to bed] without letting their gaze fall on those organs 
of generation ... 
(е. 20) 
Uspeli su [da ga strpaju и krevet], а da im pogled nije рао na one rasplodne 
organe ... 
(s.25) 
Ei au reu~it [sa-1 urce in pat] rara sa-~i lase ochii sa cada asupra celor organe 
de procreare ... 
(r.21) 

7. The stormy petrel actually volunteered [to take its place.] 
(е. 21) 
Burnica se sama ponudila [daje zameni.] 
(s. 28) 
Petrelul de furtuna s-a qferit [sa mearga in locul ei.] 
(r. 24) 

8. The mammals, for instance, refused [to countenance the idea that the male ofthe 
red-haired, green-eyed simians could have been camally familiar with Ham 's 
wife.] 
(е. 29) 
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Sisari su, na primer, odЬijali [da podrze ideju daje ridodlaki i zelenooki muzjak 
majmuna mogao imati putenu vezu sa Hamovom zenom.] 
(s. 32) 
Mamiferele, de pilda, au refuzat [sa accepte ideea са mascu\ul simian cu Ыаnа 
ro~cata ~i ochi verzi ar fi putut intretine о relatie intima cu sotia lui Ham.] 
(r. 29) 

9. There is one thing I want [to make quite c\ear.] 
(е. 25) 
Jedno treba [da vam је jasno.] 
(s. 30) 
Exista un lucru asupra caruia vreau [sa fim Ьine intele~i.] 
(r. 26) 

10. They said they wanted [to end it once and for а\\.] 
(е. 26) 
Rekli su da hoce [jednom za svagda da svrse s tim.] 
(s. 30) 
Au spus са voiau [sa termine о data pentru totdeuna.] 
(r. 27) 

11. Certain types of monkeys were occasionally seen trying [to construct crude 
rafts oftheir own.] 
(е.9) 

Neki primerci majmuna par puta su videni kako pokusavaju [da i sami sagrade 
nezgrapne splavove.] 
(s. 16) 
Din cand in cand, diverse tipuri de maimЩe au fost surprinse incercand [sa 
construiasca ni~te plute primitive doar pentru е\е.] 
(r. 12) 

12. Well, Noah caught the ass trying [to climb up the mare.] 
(е. 24) 
Elem, Noje је uhvatio magarca kako pokusava [ da opase koЬilu.] 
(s. 28) 
Ei Ьine, Noe 1-а surprins ре magar incercand [s-o inca\ece ре iapa.] 
(r. 25) 

13. Animals 9f а speculative bent began [to propound rival selection principles ... ] 
( е.1 О) 
Spekulativno nastrojene zivotinje pocele su [ da zastupaju drugacija nacela 
se\ekcije ... ] 
(s.16) 
Animale\e mai speculative au inceput [sa propuna alte criterii de sе\ефе ... ] 
(r.13) 
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14. And then it began [to rain.] 
(е. 10) 
Ondaje pocela [da pada kisa.] 
(s.17) 
Iar ре urma а inceput [sa ploua.] 
(r.13) 

15. But than it slowly began [to emerge.] 
(е. 12) 
А onda smo polako poceli [da shvatamo.] 
(s. 18) 

Apoi insa lucrurile au inceput [sa iasa incet-incet Ја iveala.] 
(r. 15) 

16. А few months later they started [to moult.] 
(е.16) 

Nekoliko meseci kasnije pocele su [da se mitare.] 
(s. 21) 
Dupa cateva luni au inceput [sa naparleasca.] 
(r. 18) 

17. As their summer feathers departed, their winter coat of pure white began [to 
show through.] 
(е. 16) 
Kako ihje naupustalo letnje perje, [promaljala se snezno bela zimska odezda.] 
(s. 21) 
Ре masura се se lepadau de penajul estival, haina hibernala de un аIЬ imaculat 
а inceput [sa se vada ре ici, ре colo.] 
(r. 18) 

18. Selected travelers were allowed [to mingle.] 
(е. 24) 
Nekim putnicima Ьilo је dozvoljeno [da se druze sa ostalima.] 
(s. 28) 
Calatorilor ale~i li se ingaduise [sa se amestece intre ei.] 
(r. 25) 

19. Не hardly needed [to worry about reefs and coastlines], which made things 
easier. 
(е. 23) 
Mada mu је posao Ьiо olaksan time sto nije morao [da brine о sprudovima i 
obalama.] 
(s. 27) 
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Е\ n-a fost nevoit [sa-~i faca griji legate de recife ~i linii de coasta], сееа се а 
simplificat lucrurile. 
(r. 25) 

20. Some ofthe noЫer species simply padded the way into the forest, declining [to 
survive on the insu\ting terms offered Ьу God and Noah ... ] 
(е. 9) 

Neke plemenitije vrste su se jednostavno zaputile u sumu, ne zeleci [ da prezive 
pod uvredljivim us\ovima koje su im nudili Bog i Noje ... ] 
(s. 16) 
Cateva dintre specii\e mai noblle au luat efectiv са\еа codrului, refuzand [sa 
supravituiasca in condфile jignitoare oferite de Dumnezeu ~i Noe ... ] 
(r. 12) 

21. Не was obviously trying [to soft-soap us into staying close to New Noah's Ра\
асе ], whose construction he chose to announce at the same time. 
(е. 31) 
Ocigledno pokusavao је [da nas obrlati da ostanemo uz Nojevu Novu Palatu], 
ciju nam је izgradnju istom prilikom najavio. 
(s. 34) 
А~а stand lucrurile, nonnal са se straduia [sa ne convinga sa remanem \anga 
Noul Lui Palat], а carui construфe а gasit de cuviinta s-o anunta in cadrul 
ace\ula~i discurs. 
(r. 30) 

22. The mammals, for instance, refused [to countenance the idea that the male ofthe 
red-haired, green-eyed simians could have been carnally familiar with Ham's 
wife.] 
(е. 29) 
Sisari su, na primer, odbljali [da podrze ideju daje ridodlaki i zelenooki muzjak 
majmuna mogao imati putenu vezu sa Hamovom zenom.] 
(s. 32) 
Mamiferele, de pilda, au refuzat [sa accepte ideea са masculul simian cu Ыаnа 
ro~cata ~i ochi verzi ar fi putut intretine о relatie intima cu sotia lui Ham.] 
(r. 29) 

23. Some of the rejected wanted [to commandeer the Ark and save themselves], 
others wanted [to destroy it altogether.] 
( е. l О) 
Neki medu odbacenima nameravali su [ da otmu Arku i spasu se ], drugi su hteli 
[daje uniste.] 
(s. 16) 
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Unii dintre cei respin~i voiau [sii rechizфoneze Arca ~i sii se salveze], аЩi 
aveau de gand [s-o distruga cu totul.] 
(r. 13) 

24. You could hardly expect [to cram the entire animal kingdom into something а 
mere 300 kublts long.] 
( е. 5) 
Коте Ьi i palo па pamet [da nagura citavo zivotiпjsko carstvo u prostor пе duzi 
od tristotinak lakata.] 
(s. 12) 
Doar nu v-a!i fi a~teptat са intreaga imparatie а animalelopr [sii se inghesuie ре 
ceva care nu avea mai mult de 300 de coti.] 
(r. 9) 

25. We began [to suspect that Noah and his triЬe had it in for certain animals simply 
for being what they are.] 
( е. 18) 
Posumnjali smo [ da su Noje i пjegova horda ispizmili па neke zivotinje samo 
zbog toga sto su onakve kakve su.] 
(s. 23) 
Ат inceput [sii Ьiinuim са Noe ~i triЬul lui pusesera gand rau anumitor animale 
numai ~i numai fiindcii erau сееа се erau.] 
(r.20) 

26. Our species had managed [to smugle seven members on board.] 
(е. 13) 
Nasa vrsta uspelaje [da na brod prokrijumcari sedam predstavnika.] 
(s. 19) 
Specia noastra reщise [sa strecoare ~apte membri Ја bord.] 
(r. 16) 

27. Some ofus were grieving for those we had been forced [to leave behind.] 
(е. 14) 
Neki od nas su op\akivali опе koje smo Ьili prinudeni [da ostave.] 
(s. 20) 
Unii dintre noi ii plangeau ре cei care trebuiserii [sii-i lase in urma lor.] 
(r.16) 

28. Eventually he seemed [to take it in.] 
(е.16) 

Izgleda [daje to, napokon, utuvio.] 
(s. 22) 
Pana la urma а piirut [са baga ceva \а сар.] 
(r.18) 

29. We quickly decided [to lie about how many of us there were.] 
(е.13) 
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Ubrzo smo se dogovorili [da krijemo koliko nas tacno ima.] 
(s. 19) 
Ne-am hotarat rapid [sa mintim in legatura си саЏ eram de fapt.] 
(r. 16) 

30. Не decided [to take things easy in the last three hundred and fifty years of his 
life.] 
(е.19) 

Odlucio је [da poslednjill trista pedeset godina zivota provede lagodno.] 
(s. 24) 
S-a decis [са in ultimii trei sute ~i cincizeci de ani de viata s-o ia mai u~or.] 
(r. 21) 

31. Не wanted [to have something to eat after the Flood had subsided.] 
(е. 26) 
Hteo је [da mu ostane nesto zajelo kada Potop prode.] 
(s. 30) 
Voia [ sa аiЬа се sa manance dupa Potop.] 
(r. 26) 

32. Не promised [not to send another Flood.] 
(е. 32) 
Bog је rekao da obecava [ da nam nece poslati jos jedan Potop.] 
(s. 35) 
Dпmnezeu а spus са promite [sii nu mai trimita un alt Potop.] 
(r. 31) 

33. We kne'v that the waters had begun [to rise.] 
(е. 11) 
Znali smo daje nivo vode росео [da raste.] 
(s. 17) 
Noi am inteles са apele incepusera [sii se ridice.] 
(r. 14) 

34 .... Why we'd been asked [to submit to this sharade of а competition?] 
(е. 9) 
... Zasto su nas pozvalli [da ucestvпjemo u toj farsi od takmicenja?] 
(s. 16) 
Va puteti lnchipui atmosfera се а marcat explicatiile legate de motivele pentru 
care am acceptat [sa participam Ја aceastii ~aradii, impropriu, numita concurs?] 
(r. 12) 

35. . .. Not only were we unclean (which some had already begun [to despise]), 
iJut ... 
(е.13) 

... Ne samo da smo Ьili neCisti (sto neki vec behu poceli [da preziru]), nego ... 
(s. 19) 
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... ~i ре langa са eram spurcati (lucru ре care cativa incepusera deja [sa-1 
dispretuiasca]), ... 
(r. 16) 

36 .... There was [to Ье no disease.] 
( е. 15) 
... Nema razboljevanja. 
(s. 21) 
... А~а са nu aveau [sa existe nici boli.] 
(r. 17) 

37 .... Certain ofthe travelers agreed [to act as stool pigeons.] 
(е. 4) 
.. .lzvesni putnici pristali su [da budu cinkarosi.] 
(s. 12) 
.. .lar anumф pasageri au acceptat [sajoace rolul ciripitorilor.] 
(r. 8) 

38. Even when the calmer times сате, old Noah didn't seem [to dry out.] 
(е. 21) 
Cak ni kad se vreme smirilo matori Noje se, izgleda, [nije osusio.] 
(s. 26) 
Chiar ~i cand am avut parte de о vreme mai calma, Ьi:itranul Noe а parut [са nu 
se va usca niciodata.] 
(r. 22) 

39. Не said that God, Ьу giving us the rainbow, was in effect promising [to keep the 
world's supply ofmiracles topped up.] 
(е. 33) 
Rekao је da time sto nam Bog daruje dugu zapravo obecava [ da zaliha ovoz
emaljskih cudesa nece Ьiti iscrpljena.] 
(s. 35) 
Noe а declarat са, daruindu-ne curcubeul, Dumnezeu ne-a promis de fapt [са 
resursele de miracole ale lumii nu vor secatui niciodata.] 
(r. 32) 

40. Some of those scholars who devote their lives to your sacred texts have even 
tried [to prove that the Noah ofthe Ark wasn't the same man as the Noah ar
raigned for drunkenness and indecent exposure.] 
(е. 35) 
Neki od onih naucnika koji zivot provode nad vasim svetim pisanijima cak 
su pokusavali [da doka.Zu da onaj Noje sa Arke uopste nije onaj Noje koji је 
optuzen za pijancenje i nedolicno ponasanje.] 
(s. 37) 
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Cativa dintre savantii care i~i pun viata in slujba textelor voastre sfinte au in
cercat chiar [sa demonstreze са Noe cel de ре Arca nu era unul ~i acel~i cu 
individul acuzat de betii repetate ~i expunere indecenta.] 
(r. 34) 

41. Noah loftily refused [to negotiate.] 
(е. 10) 
Noje је sa visine odblo [pregovore.] 
(s. 16) 
Noe а refuzat cu aroganja [negocierile.] 
(r. 13) 

42. At first we thought it might Ье some crazed assault Ьу the last remaining pachy
derms, trying [to forse their way into the Ark.] 
( е. 11) 
Prvo smo pomislili da је и pitanju mahniti nasrtaj poslednjih prezivelih 
debelokotaca, koj i pokusavaj и [ silom da prodru na Arku.] 
(s. 17) 
Prima data am crezut са ега atacul dement al ultimelor pachiderme ramase ре 
pamant, care incercau fie [ sa urce la bord cu forja.] 
(r. 14) 

43. Of course, the Ьirds offered [to put their expertise at Noah's disposal], but he 
was too proud. 
(е. 23) 
Razume se da su ptice ponudile [Noju svoje strucne usluge], ali taj је Ьiо suvise 
ohol. 
(s. 28) 
Fire~te, pasarile ~i-au pus indemanarea [la dispozitia lui Noe], dar acesta а fost 
prea mandru са sa accepte. 
(r. 24) 

44. We weren't meant [to Ье there.] 
(е. 36) 
Mi nismo ni Ьili na spisku putnika. 
(s. 38) 
Nu avea cum sa ~tie са eram ~i noi prin preajma. 
(r.35) 

45. Even you have managed [to notice that.] 
(е.14) 

Cak ste i vi to uspeli [da primetite.] 
(s. 20) 
Chiar ~i voi ati observat lucrul asta. 
(r.17) 

46. It merely flutters hither and hither, to little avail, you are led [to conclude.] 
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(е. 30) 
On samo beskorisno leprsa tamo-amo, bar tako vi zakljucujete. 
(s. 33) 
El zboara catva timp de colo pana colo ~i vi se da de inteles са larii nici un 
rezulat. 
(r. 30) 

47. One moment you wish [to Ье wild,] one moment you wish [to Ье tame.] 
(е. 34) 
cas Ьiste [da budete divlji], cas pitomi. 
(s. 36) 
Acum sunteti fiare siilЬatice, un minut mai tarziu v-a!i lmЫanzit са prin 
farmec. 
(r. 33) 

48. А craftsman \Vas discovered one day trying [to hollow out а priest's hole] among 
the lower timpers ofthe stores ship. 
( е. 1 О) 
Jednog zanatliju su otkrili kako pri samom dnu broda-spremiSta pokusava [da 
izdubl sebl skroviste.] 
(s. 17) 
Un me~ter а fost descoperit lntr-o zi ре cand !асеа о gaurii ln podeaua vasului 
си provizii. 
(r. 13) 

49. The water began [to lift it from the cradle.] 
( е. 11) 
Vodaje pocela [da ga izdize iz korita.] 
(s. 17) 
Ара о ridica lncet din locul ln care se potopise. 
(r. 14) 

50. In the Compound we began [to notice that some species had been whittled down 
not to а couple but to а seven.] 
(е.12) 

U Dvoristu smo primetili da neke vrste nisu skresane na dvoje nego na sed
moro. 
(s. 18) 
Intre granitele Spatiului ат lnceput [sii observiim са unele specii fuseserii re
duse nu la doua, ci Ја ~apte exemplare.] 
(r. 15) 

51. 1 don't need [to tell you that the animals were pretty divided about what to be
lieve.] 
(е. 29) 
Jasno vam је da se zivotinje nisu mogle sloziti о tome koju pricu da prihvate. 
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(s. 32) 
N-are rost [sa va spun са animalele au avut pareri diferite.] 
(r. 29) 

52. The amphiЬians began [to \ook distinctly smug.] 
(е. 9) 
Vodozemci su se pravili vaini. 
(s. 16) 
Batracienii au inceput [sa fie din се 'in се mai infatuф.] 
(r. 12) 

53. Ham and his brothers happened [to Ье passing his "tent" .] 
(е. 20) 
Ham i njegova braca su Ьа5 tada [prolazili kraj njegovog "satora" .] 
(s. 25) 
Ham ~i fratii lui treceau 'intamplator ре langa "cortul" lui. 
(r. 21) 
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SAZETAK 

U radu se razmatra uticaj akcenta i kvantiteta na kvalitet vokala u izgovoru trinaest 
ispitanika iz Novog Sada. Pri izboru ispitanika i prilikom analize posebna paznja posvecena 
је polu i starosnoj doЬi ispitanika. Nacinjen је korpus pojedinacnih reёi, u kojima su zastup
ljeni svi akcenti. Ispitanici su studijski snimani, а snimljeni materijal potom је podvrgnut 
spektrogramskoj analizi u programu Praat i statistiёki obraden. DoЬijene vrednosti prvog i 
drugog formanta pokazuju izvesna odstupanja u pogledu kvaliteta vokala s obzirom па to da li 
је rеё о dugim/kratkim akcentovanim i dugim neakcentovanim vokalima. Vrednosti doЬijene 
na osnovп pozicije prva dva formanta na spektrogramu prikazane su tabelarno i graficki i 
uporedene sa rezultatima ranijih istrafivanja. 

Кljucne reci: fonetika, kvalitet voka\a, akпsticka analiza, govor Novog Sada. 

1. UVOD 

U literaturije poznat uticaj kvantiteta vokala na vokalski kvalitet (O'Connor 
1973: 152-164; Ladefoged 1982: 195-204; Clark and Yallop 1990: 238-248; Ladefo
ged 2001: 25-46). lako је cinjenica da pet vokala standardnog srpskogjezika menjaju 
kvalitet u zavisnosti od kvantiteta poznata i u starUoj literaturi (Stevanovic 1991: 
75-76; Belic 2000: 49), temeljnu akusticku analizt1 vokalskog sistema srpskogjezika 
koja se, izmedu ostalog, bavi i ovom pojavom, sproveli su sezdesetih godina dvade-

1 Ovaj rad rezultat је istra!ivanja na projektu Govor Novog Sada, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za 
nauku i tehnolo~ki razvoj АР Vojvodine. 



328 Mr Маја Markovic, mr Isidora Bjelakovic 

setog veka Р. Ivic i I. Lehiste (Ivic i Lehiste 1963, Ivic i Lehiste 1967, Ivic 1996).2 

Slicnu pojavu poznaje i standardni hrvatski jezik.3 

2. PREDMET I ZADACI ISTRAZIVANJA 

Predmet ovog radajeste analiza uticaja akcenata i kvantiteta na kvalitet vo
kala u izgovoru trinaest ispitanika iz Novog Sada. Posebna pa.Znja prilikom izbora is
pitanika posvecenaje polu (7 zenskih i 6 muskih osoba) kako bi se uocile eventualne 
razlike u pogledu vokalskog kvaliteta s obzirom i na ovaj parametar. Sve ispitanice 
osim М.М. (1967), koja је zivela prvih deset godina u Srpskom ltebeju, rodene su i 
zive u Novom Sadu: М.С. (1947), V.R. (1951), 1.А. (1962), Ј.А. (1974), 1.В. (1975), 
N.K. (1977). Osim М.В. (1977) koji је ziveo prvih pet godina u Vrbasu, svi muski 
ispitanici rodeni su i zive u Novom Sadu: M.N. (1955), I.C. (1974), V.M. (1976), 
М.А. (1976), S.S. (1982). 

Istra.Zivanje se vrsi s ciljem da se ispita uticaj akcenata i kvantiteta na kvalitet 
vokala kako Ьi se precizno akusticki opisao i klasifikovao vokalski sistem u govoru 
Novog Sada i, eventualno, uocile razlike u odnosu na rezultate dobljene ranijim ana
lizama u srpskom jeziku.4 

3. METODE I KORPUS ISTRAZIVANJA 

Korpus za analizu predstavljale su reci, sistematizovane prema vokalima koji 
se analiziraju pod svim akcentima i sa posleakcenatskom duzinom. U pitanju su Ьili 

U ovim istrafivanjima analizaje sprovedeпa па osпovu sпimljeпog materijala u produkcUi ispitanika, koji 
su podeljeпi u tri grupe. U prvoj grupi, gde је jediпi iпformator sam Р. Ivic, aпaliza је гаdепа па osпovu 
veoma iscrpпog sпimljeпog korpusa. U drugim dvema grupama, medutim, korpus је veoma oskudaп, tako 
da пе mo:!:e poslu:!:iti za sveobuhvatпo proucavaпje regioпalпih varijacUa. Sam autor istice: "Na~ materijal u 
priпcipu пiје dovoljan za proucavaпje regioпalпe varijacije u izgovoru srpskohrvatskog kпji:!:evпog jezika. 
[ ... ]То паm daje povoda da ovde ukafemo па te odпose, sa du:!:пom rezervom i u uvereпju da се buduca ~ire 
zasпovaпa i specifitпUe usmereпa ispitivaпja daleko uпaprediti graпice zпапја о ovoj oЫasti" (Jvic i Lehiste 
1967: 64-65). 

"U hrvatskom staпdardпom izgovoru postoji staпovita razlika u stupпju otvora dugih i kratkih samoglasпika. 
Tocanje stupaпj te razlike јеdпа od glavпih razlika tog staпdardпog izgovora" (ВаЬiс i dr. 1991: 188). Au
tor (!. Skaric) potom daje spektrograme kojima pokazuje da dugi vokal /о/ ima пi:!:i prvi i drugi formant od 
kratkog /о/, kao i da dugo /i/ ima razmakпutija prva dva formaпta od svog kratkog parnjaka. 

U svojim istrafivaпjima P.Ivic (1967) пavodi rezultate dobijeпe паkоп aпalize svog govora i govora dvaпa
est pomocпih ispitanika. Р. Ivic rodeпje 1924. g. u Beogradu. Do 1941. g. :!:iveo је u Subotici, od 1941. do 
1955. u Beogradu, а od tada u Novom Sadu (Ivic, 1963:35). Grupu od dvaпaest pomocпih ispitanika pred
stavljaju osobe оЬа pola, rodeпe u periodu od 1922. do 1950. u mestima srpskog kпji:!:evпog jezika istocпe 
(ekavske) varijante, medu kojima se пalaze i pojediпci koji se, iako rodom iz zapadпijih, jekavskih krajeva, 
slu:!:e ekav~tiпom u svakodпevпoj komuпikaciji u srediпi (ekavskoj) u kojoj :!:ive (Ivic, 1965: 78-80). Jako је 
desetoro ispitaпika :!:ivelo u Novom Sadu, samo је jedan medu пjima rodeпi Novosadaniп, dok su se ostali 
пaseljavali u Novi Sad oko svoje dvadesete godiпe. 
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minimalni parovi и kojima је opozicUa zasnovana na akcentu ili, ukoliko to nUe Ьilo 
moguce, reci и kojima se analizirani vokal nalazi и istom ili slicnom konsonantskom 
okruzenju. Korpus obuhvata ukupno 163 reci: 43 reci и kojima se analizira vokal 
/а/, 26 reci sa vokalom /е/, 30 sa vokalom /i/, 41 sa vokalom /о/, 23 sa vokalom /u/. 
Analiziran је kvalitet vokala pod sva cetiri akcenta i pod poslekcenatskom duzinom, 
iza kratkouzlaznog akcenta jer se и toj poziciji, eventualno, cuva. Registar reci sni
mljenog korpusa nalazi se и dodatku na kraju rada. 

Uz pomoc tehnicara Jaroslava Kovaca ispitanike smo snimali и studiju Fi
lozofskog fakulteta и Novom Sadu. Snimci su nacinjeni и vidu digitalnih datoteka 
и programu Sound Forge, а potom su spektrogramski analizirani и programu Praat 
(verzija 4.3.36, Boersma and Weenick 2005). U ovom programu merene su vrednosti 
prva tri forrnanta5 i nadene njihove prosecne vrednosti za svakog snimljenog govor
nika, kao i podaci о standardnoj devijaciji. Statisticka obrada podataka radena је и 
programu Excel, ali zbog ogranicenog prostora, ovde su prikazane samo prosecne 
vrednosti za svakog ispitanika. Prema formantskim vrednostima vokali su klasifiko
vani i nacinjeni su vokalski dijagrami za svaki pol. Rezultati su potom uporedeni sa 
rezultatima iz dosadasnje literature о ovoj proЫematici. 

4. REZULTAТI ISTRAZIVANJA 

Pored razlika и formanatskoj strukturi vokala prilikom izgovora istog vokala 
и drugacijem konsonantskom okruzenju, trebalo Ьi napomenuti i ocekivano postoja
nje individualnih razlika medu ispitanicima koje је uslovljeno razlicitim faktorima 
(ро!, Ьоја glasa).6 

Premda rezultati spektrogramske analize и nekim aspektima pokazuju slic
nosti s rezultatima istrazivanja koje su sproveli Р. Ivic i I. Lehiste (1967), и drugima 
se znatno razlikuju od njih, sto ukazuje na specificnosti vokalskog kvaliteta и govoru 
stanovnika Novog Sada, а, moguce, i na novije tendencije и ovom urbanom dijalektu. 
Prilikom razmatranja ovih rezultata posebno cemo se osvrnuti kako na slicnosti, tako 
i na razlike и odnosu na ranije istraZivanje. 

Vokal /а/ 
Prosecni rezultati za ukupnu ispitanu populaciju prikazani su и tabelama 1. 

i 2. Prva tabela prikazuje vrednosti prvog, drugog i treceg forrnanta vokala /а/ и 
izgovoru zena, dok druga tabela prikazuje rezu\tate za muskarce: 

5 Pod fonnantom se podrazumeva koпceпtracUa akustitke eпergije, koja odrafava паtiп па koji vazduh iz 
pluca viЬrira u glasovпom traktu, dok mепја oЫik (Kristal 1998: 104). 

6 Buduci daje grupa ispitaпika homogeпa u pogledu dijalekatskog porekla, mo::l:e se reci da dijalekat пiје uticao 
па razlitite pozicije fonnanata. 
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Као sto se na osnovu podataka u tabelama moze videti, u akcentovanom 
slogu ne postoji izrazita razlika u vrednostima formanata u zavisnosti od tona akcen
ta, odnosno, vrednosti su veoma slicne i u uzlaznim i silaznim akcentima. Ovakvi 
rezultati Ьili su ocekivani, s obzirom na to da su i ranija istraZivanja imala slicne 
rezultate. Osim toga, uocava se da је vokal /а/ i u zenskoj i u muskoj ispitanoj popu
lacij i neznatno јасе centralizovan u slogu pod kratkim akcentom nego pod dugim. То 
se ogleda u donekle nizim vrednostima prvog formanta i neznatno visim vrednostima 
drugog formanta pod kratkim akcentom, а uocava se u оЬе grupe ispitanika. Uocene 
su razlike, medutim, minimalne, buduci da iznose samo 20 herca u prvom fonnantu i 
зо herca u drugom formantu, sto ne utice znacajno na kvalitet vokala. 

U ovom pogledu nasi rezultati znatno se razlikuju od rezultata Р. Ivica, 
prema kojimaje vokal /а/ pod kratkim akcentom imao daleko nize vrednosti prvog 
formanta nego pod dugim, odnosno kratka realizacija vokala kod ispitanika starijeg 
istrazivanja znatno је јасе centralizovana. U prvoj grupi ispitanika (P.Ivic) ta razlika 
iznosi 120 herca, u drugoj grupi (muskarci) 50 herca, а u trecoj grupi (zene) 70 herca. 
Treba, takode, uociti i razliku u drugom formantu u rezultatima naseg istrativanja u 
odnosu na rezultate ranijeg istrazivanja. Naime, kako u proseku zenske, tako i u pro
seku muske ispitane populacije, analiza pokazuje nize vrednosti drugog formanta za 
priЫizno 1 ОО herca nego u svim grupama ispitanika Р. lvica i 1. Lehiste, sto ukazuje 
па Ыаgо pomeranje artikulacije vokala /а/ ka zadnjem delu vokalnog trakta u govoru 
Novog Sada. 
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Kako se na osnovu tabela 1 i 2 moze videti, jedina rea\izacija vokala /а/ koja 
vise odstupa od akcentovanih vrednosti u naSem korpusu jeste u vokalu sa posleak
cenatskom duzinom,7 i to najosetnije u pogledu prvog formanta. Pri tome razlika iz
medu prosecne vrednosti F 1 vokala /а/ s posleakcenatskom duzinom i F l vokala pod 
dugim akcentom iznosi 86 herca kod zena, а 73 herca kod muskaraca. U istrazivanju 
Ivic i Lehiste, ova razlika iznosila је priЫizno 200 herca kod zena, а 120 herca kod 
muskaraca. 

Na sledecoj s\ici dat је graficki prikaz ukrstenih vrednosti prvog i drugog 
formanta vokala /а/ pod dugim i kratkim akcentom, kao i vokala /а/ s posleakcenat
skom duzinom, u izgovoru zena i muskaraca.8 

--------·----

F2 
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Slika l. 
Legenda:9 

• - vokal pod dugim akcentom kod ispitanica 

7 Napomenuto је da ostale nenagla~ene pozicUe vokala nisu Ьile predmet ovog istralivanja. 
8 U ovom vidu predstavljanja vokalskog prostora, apscisa oznatava vrednosti drugog formanta (F2), а ordinata 

prvog formanta (Fl), s tim ~to se vrednosti krecu iz gomjeg desnog ugla. U vezi s razvojem ovog natina 
predstavljanja, kojije u dan~njoj fonetskoj literaturi u veoma ~irokoj upotreЬi, videti Ivic (1967: 58). 

9 Isti sistem simbola upotreЫjavanje u svim dijagramima. 
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.6. - vokal pod kratkim akcentom kod ispitanica 
8 - vokal pod poslakcenatskorh duzinom kod ispitanica 
О - vokal pod dugim akcentom kod ispitanika 
!'::.- vokal pod kratkim akcentom kod ispitanika 
О - vokal pod poslakcenatskom duzinom kod ispitanika 

Vokal /е/ 
Prosecne vrednosti prva tri formanta vokala /е/ prikazane su u tabelama 3 

(zene) i 4 (muskarci): 

/е/ -ZENE F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 453,36 2458,58 3039,07 
DUGOUZLAZNI 425,19 2513,63 3060,95 
PROSEK DUGIH AKCENATA 439,27 2486,11 3050,01 
KRATKOSILAZNI 758,69 2026,43 2859,86 
KRATKOUZLAZNI 708,88 2062,36 2872,95 

PROSEK KRATKIH AKCENATA 733,78 2044,39 2866,40 
POSLEAKCENATSКA DUZINA 493,43 2299,83 2901,74 

Tabela 3. 

/е/ - MUSKARCI F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 453,75 1974,58 2527,63 
DUGOUZLAZNI 448,08 2029,56 2557,89 
PROSEK DUGIH AKCENATA 450,92 2002,07 2542,76 
KRATKOSILAZNI 625,63 1718,53 2474,70 
KRATKOUZLAZNI 591,44 1777,04 2487,38 
PROSEK KRATКIH AKCENATA 608,54 1747,79 2481,04 
POSLEAKCENATSКA DUZINA 472,43 1882,54 2482,61 

Tabela4. 

Najpre trebajos jednom uociti da pravac tona (silazni ili uzlazni) prakticno 
ne utice na vrednosti prva dva formanta, ali da njihova vrednost u velikoj meri zavisi 
od kvantiteta. Као sto su i prethodna istrafivanja pokazala, vokal /е/ pod kratkim ak
centom znatno је otvoreniji nego pod dugim, sto se ogleda u visem prvom formantu 
kratkog vokala. Prosecna razlika izmedu F 1 vokala /е/ pod dugim i kratkim akcentom 
iznosi cak 293 herca u izgovoru zena, а 158 herca u izgovoru muskaraca. Pored toga, 
centralizacija otvorenog vokala /е/ vezana је i za pomeranje artikulacije unazad u 
vokalnom traktu, sto se ogleda i u znatnom padu drugog formanta u kratkom vokalu. 
Tako razlika izmedu prosecne vrednosti F2 kratke i duge realizacije vokala /е/ iznosi 
426 herca kod zena, а 255 herca kod muskaraca. Veci raspon kretanja numerickih 
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vrednosti и izgovoru zena takode је ocekivan, а slicnu tendenciju navode i Р. Ivic i 1. 
Lehiste (1967: 62). 

Na s\edecoj slici prikazanje spektrogram vokala /е/ и recima pet i Petar. Uo
cava se veliki razmak izmedu prvog i drugog formanta vokala pod dugim akcentom. 

/р 

Тime (s) 
е а r/1.64653 

Ovde valja uociti da se na.Si rezultati ponovo и velikoj meri razlikuju od 
navedenih ranijih istraZivanja, i to, pre svega, utoliko sto vrednosti nase ispitane po
pulacije pokazuju znatno vecu razliku izmedu otvorene i zatvorene realizacije vokala 
/е/ и vokalskom prostoru. Naime, razlike izmedu vrednosti prvog i drugog formanta 
vokala /е/ pod dugim i kratkim akcentom kod nasih ispitanika primetno su vece nego 
kod svih ispitanih grupa и istraZivanju Р. Ivica i 1. Lehiste. U tom istraZivanju, u prvoj 
grupi rezultata (gde је jedini informator Р. Ivic), prosecna razlika и FI otvorenog i 
zatvorenog vokala iznosi 80 herca, и drugoj grupi (muskarci) ona iznosi 105 herca, а 
u trecoj grupi (zene) 195 herca. Razlika и F2 otvorene i zatvorene realizacije vokala 
/е/ iznosi 200 herca и prvoj grupi, 280 и drugoj grupi i 31 О herca и trecoj. Moze se, 
dakle, zakljuciti da и govoru Novog Sada izgovor vokala /е/ pod kratkim akcentom 
karakteriSe veoma visok stepen aperture, znatno visi nego sto је prema dosadasnjim 
istraZivanjima pokazano. Najniza razlika u prvom formantu otvorenog i zatvorenog 
vokala, uocena и prosecnim vrednostima pojedinacnih ispitanica, iznosi oko 200 
herca u nasem snimljenom korpusu, dok kod jedne ispitanice dostize cak 400 herca 
(ispitanica 1.А). 
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Na osnovu tabela 3 i 4 moze se uociti jos jedna tendencija, а to је da otvoreno 
(kratko) /е/ ima donekle nizi prvi formant pod uzlaznim nego pod silaznim akcentom. 
Premda је ova razlika veoma mala и na5em snimljenom materijalu, buduci da iznosi 
priЫizno 50 herca kod zena i 25 herca kod muskaraca, navodimo је zbog poredenja s 
prethodnim istraZivanjem. Naime, u istrazivanju Р. Ivica i 1. Lehiste uocenaje znatna 
razlika u vrednostima prvog formanta vokala /е/ pod kratkosilaznim i kratkouzlaznim 
akcentom, upravo kod nekih ispitanika iz Vojvodine, а ona katkada dostize i vise od 
120 herca. Tolike razlike nisu zabelezene u nasem istrazivanju, te mozemo zakljuciti 
da u govoru stanovnika Novog Sada ova distinkcija nije posebno naglasena. 

Sto se vokala /е/ s posleakcenatskom duzinom tice, na osnovu podataka iz 
tabele moze se uociti daje njegov kvalitet slicniji realizaciji pod dugim akcentom. U 
odnosu na njega onjeste Ыаgо centralizovan и pogledu prvog fonnanta (u proseku 54 
herca u izgovoru zena, а 22 herca u izgovoru muskaraca), i nesto snaZnije u pogledu 
drugog (181 herc kod zene, а 147 kod muskaraca). Premdaje ovakav odnos veoma 
dosledan kod vecine na5ih ispitanika (osim kod najstarijeg muskog ispitanika koji 
ima gotovo identicne vrednosti vokala s posleakcenatskom duzinom i vokala pod du
gim akcentom), valja uociti da se rezultati istraZivanja Ivica i Lehiste u ovom pogledu 
dosta razlikuju. Naime, dok su vrednosti fonnanta vokala /е/ s posleakcenatskom 
duzinom takoreci iste kao vrednosti formanata ovog vokala pod dugim akcentom u 
prvoj grupi (informator Р. Ivic), u drugoj grupi njihovih ispitanika (muskarci), dugi 
vokal /е/ posle nagla5enog sloga ima vrednost F 1 izmedu vrednosti dugog i kratkog 
akcentovanog vokala, ali је јасе centralizovan u pogledu drugog formanta od оЬа 
akcentovana vokalska kvaliteta. U trecoj grupi ispitanika (zene), vokal /е/ s posle
akcenatskom duzinom slicniji је vokalu pod kratkim akcentom, i od njega se veoma 
malo razlikuje. 

Na sledecoj slici prikazanje grafikon ukrstenih vrednosti prvog i drugog for
manta vokala /е/ pod dugim i kratkim akcentom, kao i s posleakcenatskom duzinom, 
za zene i muskarce: 
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Slika2. 
Као sto se na osnovu dijagrama uocava, otvorena i zatvorena realizacija 

vokala /е/ medusobno su veoma udaljene и vokalskom prostoru. 

Vokal /i/ 
Prosecne vrednosti prva tri formanta vokala /i/ date su и tabelama 5 i 6. U 

tabeli 5 prikazani su rezultati и produkciji zena, а и tabeli 6 rezultati muskih ispita
nika. 

/i/ - ZENE F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 345,87 2785,84 3460,80 
DUGOUZLAZNI 331 ,84 2743,02 3467,42 
PROSEK DUGIH AKCENATA 338,85 2764,43 3464,11 
KRATKOSILAZNI 344,37 2692,87 3296,06 
KRATKOUZLAZNI 343,95 2685,79 3221,39 
PROSEK KRATКIH AKCENATA 344,16 2689,33 3258,72 
POSLEAKCENATSКA DUZINA 358,57 2627,00 3171,78 

Tabela 5. 
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/i/ - MUSКARCI F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 314, 17 2263,78 2952,47 
DUGOUZLAZNI 296,08 2267,97 2973,07 
PROSEK DUGIH AKCENATA 305,13 2265,88 2962,77 
KRATKOSILAZNI 312,92 2212,98 2869,30 
KRATKOUZLAZNI 303,77 2236,51 2907, 11 
PROSEK KRATKIH AKCENATA 308,35 2224,75 2888,21 
POSLEAKCENATSКA DUL:INA 320,22 2186,29 2756,32 

Tabela 6. 

Ponovo se uocava da ni unutar zenske ni muske ispitane populacije nema 
znatnih razlika u zavisnosti od akcenatskog tona. Sto se tice razlike u vrednostima 
vokala pod dugim i pod kratkim akcentom, rezultati pokazuju da nema gotovo ni
kakve razlike u vrednostima prvog formanta ni kod zena ni kod muskaraca. Drugi 
formant donekle је nizi u kratkoj realizaciji vokala, i to 75 herca u izgovoru zena, а 40 
herca u izgovoru muskaraca. Ovakva razlika u vrednosti F2 ukazuje na veoma Ыagu 
centralizaciju, ali samo u vidu neznatnog povlacenja artikulacije kratkog vokala una
zad na osi prednji-zadnji, ali ne i povecanja aperture. lpak, ova razlika veomaje mala 
da Ьi znatno uticala na razliku u kvalitetu izmedu dveju realizacija. 

U istra2ivanju Р. lvica i 1. Lehiste (1967) nalazimo slicne rezultate, prema 
kojima, takode, gotovo nema promene u vrednostima prvog formanta u sve tri grupe. 
U dvema grupama (Р. lvic i ispitanice zenskog pola) drugi formant ima nesto nize 
vrednosti pod kratkim akcentom (za 90 i 70 herca), dok је u trecoj grupi (muskarci) 
razlika u vrednostima drugog formanta dugog i kratkog vokala takode zanemarlj ivo 
mala. 

Dugi vokal /i/ u posleakcenatskoj poziciji donekle је јасе centralizovan u 
odnosu na akcentovani vokal. U domenu prvog formanta ova razlika је takode ve
oma mala, posto u proseku iznosi oko 20 herca u produkciji zena, а 15 u produkcUi 
muskaraca. Drugi formant opetje nesto nizi, i to u proseku za 135 herca od prosecne 
vrednosti F2 dugog vokala u izgovoru zena, а 80 herca u izgovoru muskaraca. Ovak
ve vrednosti ukazuju na Ыаgо pomeranje artikulacije ka centralnom delu vokalnog 
trakta. 

Rezultati istra2ivanja Р. lvic i 1. Lehiste (1967) veoma su slicni za druge dve 
grupe ispitanika (grupa muskaraca i grupa zena), dok prosecne vrednosti artikulacije 
samog Р. lvica pokazuju drugaciju tendenciju. U njegovom izgovoru, naime, F2 os
taje isti kao u vokalu pod dugim akcentom, dok је vrednost F 1 visa za 45 herca, sto 
ukazuje na to da autor Ьlagu centralizaciju postize delimicnim povecanjem aperture. 

Na sledecoj slici prikazana је pozicija vokala /i/ pod dugim akcentom, pod 
kratkim akcentom i s posleakcenatskom duzinom u dijagramu ukrstenih vrednosti Fl 
i F2 za muskarce i zene. 
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Slika3. 

Vokal /о/ 

1 

ј 

Prosecne vrednosti doЬijene analizom vokala /о/ date su u tabelama 7 i 8. U 
tabeli 7 prikazane su vrednosti prva tri formanta vokala u produkciji zena, а u tabeli 
8 u produkciji muskaraca. 

/о/ - ZENE F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 465,33 877, 15 2791,97 
DUGOUZLAZNI 424,76 825,54 2756,06 
PROSEK DUGIH AKCENATA 445,05 851,34 2774,01 
KRATKOSILAZNI 669, 18 1037,90 2624,54 
KRATKOUZLAZNI 644,38 1050,94 2578,77 
PROSEK KRATКIH AKCENATA 656,78 1044,42 2601,66 

POSLEAKCENATSКA DUZINA 477,93 1069,87 2684,27 
Tabela 7. 
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/о/ - MUSКARCI F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 485,32 843,59 2259, 13 
DUGOUZLAZNI 488,98 843, 10 2425,36 
PROSEK DUGIH AKCENATA 487,15 843,35 2342,24 
KRATKOSILAZNI 630,20 982,01 2425,28 
KRATKOUZLAZNI 603, 17 973,65 2298,23 
PROSEK KRATКIH AKCENATA 616,68 977,83 2361,76 
POSLEAKCENATSКA DUZINA 488,35 1012,84 2307,13 

Tabela 8. 

Podaci ponovo ukazuju па veoma veliku centralizaciju i povecanje aperture 
и izgovoru kratkog vokala, kako kod zenske, tako i kod muske ispitane populacije. 
Ovakva razlika и realizaciji dugog i kratkog vokala ekvivalentnaje onoj kod prednjeg 
vokala /е/, premda su razlike и vrednostima F 1 i F2 kod prednjeg vokala vece. 

Prvi formant vokala /о/ pod kratkim akcentom и proseku је visi priЫiZпo za 
210 herca u produkciji zena, а za 130 herca и izgovoru muskaraca и nasem korpusu. 
Drugi formant visi је za 195 herca и izgovoru zena, а kod muskaraca za 120 herca. 

Na sledecoj slici prikazan је spektrogram vokala /о/ и reci111a B6sa i Ьдsа. 
Као sto se moze videti, prva dva formanta kratkog vokala nalaze se na visim frek
vencijama. 

3500..--~=.=!7,:,~:=·.~,:------;;::----------,,---~--, 

·,f*A i!' 

,, ! 1!
1 

О+--'--'---''-"--------------------1 

,{Ь о: s а/ /Ь с s 1. :fil/026 
Time (s) 



NEKE AKUSТICKE KARAKTERISТIKE VOKALA U GOVORU ... 339 

Ovakve vredпosti ропоvо pokazuju zпаtпо vece razlike izmedu dveju rea
lizacija vokala /о/ пеgо sto је to slucaj и prethodпom istrazivaпju. U prvoj grupi 
rezultata istraZivaпja Р. Ivica i 1. Lehiste razlika и prvom formaпtu iznosi 75 herca, 
и drugoj grupi 35 herca (muskarci), а и trecoj 135 herca (zепе). Prosecпa razlika и 
vredпostima drugog formaпta dostize 75 herca и prvoj grupi, 11 О herca и drugoj i 250 
herca и trecoj. РоsеЬпо treba uociti da se и trecoj grupi ispitanika starijeg istrazivaпja 
(zепе) ceпtralizacija otvoreпog vokala postize vecim kretaпjem drugog formaпta 
пеgо и nasoj zenskoj ispitanoj populaciji, dok prvi formant pokazuje manju varijaci
ju, odnosпo nesto пizi stepen povecanja aperture u poredenju s nasim ispitanicima. 

Jos јеdпа razlika primecuje se poredeпjem rezultata naseg i prethodnog is
trazivanja. Naime, Ivic i Lehiste uocavaju ,jasno izrazenu razliku izmedu kratkosi
\aznog i kratkouzlaznog /о/ u pogledu F 1" ( 1967: 67), upravo и izgovoru ispitanika 
iz Vojvodine, па osпovu cega zakljucuju da је и Vojvodini vokal /о/ otvoreniji pod 
silaznim nego pod uzlaznim akcentom. Iako ova teпdencija postoji и izgovoru vecine 
njihovih ispitanika, опа пiје podjednaka kod svih, а kod nekih dostize cak i 135 
herca. Као sto se prema podacima iz tabela 7 i 8 vidi, u nasem korpusu опа је veoma 
mala buduci da iznosi priЫizпo 25 herca i и produkciji muskaraca i и produkciji 
zena. S druge straпe, uocava se daje u nasoj zenskoj grupi ispitanikajos veca razlika 
и vrednostima prvog formanta vokala /о/ pod dugim akcentom (priЫizno 40 herca), 
dok su kod muskaraca ove vrednosti veoma slicne. Stoga se moze zakljuciti da ova 
tendencija пiје јаsпо izraZena и govoru stanovпika Novog Sada, оdпоsпо da је u 
slucaju vokala pod kratkim akcentom zanemarljivo mala da Ьi znacajno utica\a na 
razliku и kvalitetu izmedu kratkosilaznog i kratkouzlazпog vokala /о/. 

Dugo posleakceпatsko /о/ u nasem istrazivanju pokazuje пeocekivaпu ten
denciju, uoceпu kako и izgovoru zena, tako i и izgovoru muskaraca. Naime, u po
gledu vredпosti F 1 и оЬе grupe ispitanika dugo posleakceпatsko /о/ veoma је slicno 
zatvorenoj realizaciji vokala - 11 produkciji muskaraca ove dve vredпosti gotovo su 
ideпticne, dok је и produkciji zena dugo posleakcenatsko /о/ пeznatno otvorenije 
od vokala pod dugim akceпtom, sto se og\eda и razlici od 30 herca. S druge strane, 
vredпosti drugog formaпta veoma su slicпe vredпostima otvorene realizacije, а od nje 
se razlikuju za samo 35 herca и produkciji zena i 25 herca и produkciji muskaraca. 
Moze se zakljuciti da dugo posleakcenatsko /о/ u govoru stanovпika Novog Sada 
jeste ceпtralizovaпo, a\i se ovo pomeraпje ogleda samo и pomeraпju artikulacije ka 
centru vokalskog prostora, а пе и povecaпju aperture и odnosu na dugi akceпtovaпi 
vokal. 

U prethodпom istraZivaпju slicпa teпdeпcija zapaZa se samo и prvoj grupi 
rezultata, gde је iпformator sam Р. Ivic. lpak, zbog znatпo manjeg raspoпa пumeric
kih vredпosti, ovaje razlika manja nego и izgovoru nasih ispitanika. Rezultati druge 
grupe ispitanika Р. Ivica i 1. Lehiste (muskarci) pokazuju da је posleakcenatsko /о/ 
slicnije kratkom vokalu, kako и pogledu prvog, tako i drugog formaпta, ali da је u 
odnosu na njega jos јасе ceпtralizovano. U trecoj grupi (zene) uocava se, takode, 
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veoma slicna tendencija kao u drugoj grupi, s tim sto је prvi formant zanemarljivo 
nizi u neakcentovanom dugom vokalu nego u kratkom akcentovanom. 

Odnosi zabelezeni u nasem istraZivanju jasno se vide u grafikonu ukrstenih 
vrednosti prva dva formanta, prikazanom na slici 4. 
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Slika 4. 
Vokal /u/ 

U tabelama 9 i 1 О date su prosecne vrednosti dobljene za vokal /u/, najpre u 
produkciji zena, а zatim muskaraca. 

lul -ZENE F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 364.40 722.46 2901.89 
DUGOUZLAZNI 347.84 706.91 2869.80 
PROSEK DUGIH AKCENATA 356.12 714.69 2885.85 
KRATKOSILAZNI 373.24 815.21 2891.67 
KRATKOUZLAZNI 362.43 808.11 2820.89 
PROSEK KRATКIH AKCENATA 367.83 811.66 2856.28 
PCSLEAKCENATSКA DUZINA 365.81 823.90 2900.90 

Tabela 9. 
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lul - MUSКARCI F1 F2 F3 
DUGOSILAZNI 357.77 765.73 2517.09 
DUGOUZLAZNI 360.06 718.08 2443.70 
PROSEK DUGIH AKCENATA 358.91 741.91 2480.39 
KRATKOSILAZNI 375.97 808.13 2439.44 
KRATKOUZLAZNI 376.78 782.04 2458.75 
PROSEK KRATKIH AKCENATA 376.37 795.09 2449.10 
POSLEAKCENATSКA DUZINA 365.33 803.31 2504.40 

ТаЬе\а 10. 
U doЬijenim rezultatima zapaia se da ni medu zenskim ni medu muskim 

ispitanicima nema znatnih razlika u zavisnosti od akcenatskog tona. U pogledu vred
nosti vokala pod dugim i pod kratkim akcentom, rezultati pokazuju daje prvi formant 
kod kratkih voka\a zanemarlj ivo nizi - 12 herca kod zena i 17 herca kod muskaraca. 
Drugi је formant visi и kratkoj realizaciji vokala, i to 97 herca и izgovoru zena, а 53 
herca u izgovoru muskaraca. Ovakva razlika u vrednosti F2 ukazuje na veoma Ьlagu 
centralizaciju. Ova је razlika nedovoljna da Ьi znatno utica\a na razliku и kvalitetu 
dveju realizacija. 

Rezultati istrazivanja Р. lvic i I.Lehiste pokazuju veoma slicne rezultate и 
prvoj grupi, dok rezu\tati druge i trece grupe ispitanika ukazuju na suprotnu tenden
ciju. Ти, naime, vokal pod dugim akcentom ima vise vrednosti F 1 i F2, sto upucuje 
na neocekivanu centralizaciju dugog vokala. 

Dugi vokal /u/ и posleakcenatskoj poziciji donekle је јасе centralizovan и 
odnosu na dugi akcentovani vokal. U domenu prvog formanta ova razlikaje neznat
na, posto и proseku iznosi oko 10 herca и produkciji zena, а 6 u produkciji muska
raca. Drugi је formant nesto visi, i to и proseku za 109 herca od prosecne vrednosti 
F2 dugog vokala и izgovoru zena, а 61 herc и izgovoru muskaraca. Vrednosti dugog 
neakcentovanog vokala gotovo su identicne vrednostima vokala pod kratkim akcen
tom, sto se jasno uocava и vokalskom dijagramu. 

U rezultatima ranijih istraiivanja uocava se upadljiva raz\ika. U prvoj grupi 
vokal s pos\eakcenatskom duzinom ima nize vrednosti Fl od akcentovanog vokala, 
dokje F2 visi za cak 150 herca nego и dugom akcentovanom vokalu, а za 105 herca 
nego и kratkom. U drugoj grupi ispitanika Fl ne razlikuje se znacajno od vrednosti 
F 1 akcentovanog vokala (i dugog i kratkog), dok је F2 visi za oko 130 herca nego 

, и naglasenom vokalu. U trecoj grupi ispitanika vrednost Fl vecaje nego и akcento
vanom vokalu za oko 40 herca, dok је vrednost F2 visa za cak 260 herca od kratkog 
akcentovanog, а za 165 herca od dugog akcentovanog vokala. 

Na s\edecoj slici prikazanaje pozicija vokala /u/ и vokalskom prostoru pod 
dugim akcentom, pod kratkim akcentom i s posleakcenatskom duzinom и dijagramu 
ukrstenih vrednosti Fl i F2 za ispitanice i ispitanike: 
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Rezultati sprovedenog istraiivanja pokazuju da akcenatski tip ne utice na 
kvalitet vokala u govoru stanovnika Novog Sada, ali da kvantitet u velikoj meri odre
duje kvalitet vokala /е/ i /о/. Pri tome ovi vokali pod kratkim akcentom imaju znatno 
jacu centralizaciju u odnosu na vokale pod dugim akcentom. Slicne rezultate, ali s 
manjim razlikama izmedu dugih i kratkih realizacija, pokazuju i prethodna istraziva
цja. S druge strane, u govoru stanovnika Novog Sada nije uocena znacajna razlika 
u vokalu /а/ pod dugim i kratkim akcentom, odnosno kratki vokal veoma је malo 
centralizovan u odnosu na dugi. U ovom pogledu nasi nalazi bltno se razlikuju od 
rezultata ranijih istraiivanja. Analiza prosecnih vrednosti formanata vokala /i/ i /u/ 
pokazuje da centralizacija pod kratkim akcentom nije izrazita, te se ne moze smatrati 
relevantnom za kvalitet vokala. U tom smislu nasi rezultati slicni su rezultatima pret
hodnih istraiivanja. 

Osim sto prikazuju egzaktan i empirijski zasnovan opis akustickog kvaliteta 
vokala u govoru stanovnika Novog Sada, nasi rezultati imaju i izvesnih teorijskih 
implikacija. Tradicionalno, и domacoj fonetsko-fonoloskoj literaturi obelezje kvanti-
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teta ne posmatra se kao inherentno svojstvo na nivou segmenta и vokalskom sistemu 
srpskog jezika. S druge strane, и mnogim jezicima duzina jeste distinktivno obelezje 
koje odreduje identitet vokalske foneme (na primer, и engleskom, nemackom, sved
skom, da pomenemo samo neke medu evropskim jezicima). Las (Lass 1984: 91-92) 
istice slozenost pitanja kvantiteta и pogledu tipoloske klasifikacije vokala, kao i ci
njenicu da ovaj proЬ!em nije па adekvatan i dosledan nacin resen и fonoloskoj teoriji 
(1984: 135, 137). On, takode, ukazuje i na poznatu cinjenicu da dugi vokali teze 
perifernijim pozicijama и vokalskom dijagramu. Drugi autori (prevashodno Comski 
i Hale, 1968) kvantitet vokala posmatraju iskljucivo kao manifestaciju obelezja na
petosti, pri cemu napeti vokali teze perifernijim pozicijama, dok vokali s obelezjem 
[-napet] imaju centralnije pozicUe и vokalskom prostoru. Ovakva dva gledista mogu 
se veoma uspesno primeniti, na primer, na engleski jezik, и kom svi parovi dugih i 
kratkih vokala stoje и tom odnosu. Na5i nalazi, medutim, pokazuju da to u srpskom 
vokalskom sistemu nije slucaj buduci da је ovaj odnos uocen iskljucivo и vokalima 
/е/ i /о/. Т. Paunovic (2002: 104) navodi da је "Ьilo predloga, od strane inostranih 
slavista, da se u fonemski inventar ukljuce dodatne vokalske foneme na osnovu 
distinkcije и duzini, barem и onim slucajevima gde је nedvosmisleno utvrdeno da 
postoje minimalni parovi и kojima kratka i duga realizacija iste tradicionalne foneme 
prouzrokuju razliku и znacenju, [ali da] domaci lingvisti nikada nisu Ьili raspo\ozeni 
da ovaj predlog uzmu и ozbЩno razmatranje, sa argumentom da tradicionalni opis 
Ьо\је odgovara intuiciji izvornih govornika.щo Ova autorka, takode, smatra da treba 
preispitati pitanje da li su zaista и pitanju "razliciti alofoni" (Ivic 1996: 80), s obzirom 
na to da se vokali /е/ i /о/ akusticki bltno razlikuju pod dugim i kratkim akcentom, 
а da, uz to, postoje minimalni parovi u kojima kvantitet prouzrokuje razliku и zna
cenju. Ipak, ovaj slozeni proЫem mora se razmotriti и sveobuhvatnijem teorijskom 
istra2ivanju. 

10 Т. Pauпovic пе navodi izvore u kojima se pred\IO:e analiza dugih i kratkih vokala kao zasebnih fonema. 
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Dodatak 
Registar reci u kojirna su analizirani odgovarajuci vokali: 

Л/ (t/ li/ ЛЈ Л/ 

lik Lika likuje ovolika Vrdnik 
list listak lista Iistati Iistic 
Liz zalizati kliziste zalizuje zalizem 
mir Mira rniris Mirilov koristi 
krilni krilo krila krilat krornpir 
rnig Iiga igra igra akril 

Јеј Јеј reJ Јеј /ё/ 

vek reka rekao rekla kukurek 
brest brestovi breskva breskvik 
pet petak Petar petak tapet 

petica petica urnreti 
Јер lepiti lepsi \epinja zalepim 

leti leti 
zadremati zadrernarn 

га.1 Ја/ raJ ЉЈ Ја/ 

rad Rada rad Radisa odradi 
sad saditi sad sadista posadi 
sal sala salo salvare mural 

salasa salas 
mrak Raka rak rakiia merak 
stan Stana stani stanuje Turkestan 

stanara glasac 
glas glasiti glasno glasati potkrada 
grad u gradu grad gradski pokvaren 

provaliti provalim 
zaglaviti zaglavirn 

161 161 ЉЈ ЈОЈ 161 
skroz Kozic kozlic koza nakosen 
kos osa osoba osoben оsоЫја 

soba teskoba 
voz vozao vozim vozio matroz 

vozic 
vod vodao vodnik voda kokoska 
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nos nosonia nosni nosat 
bos Bosa Bosna bosa 
brod prodor broda brodski 

brodic 
grozd zarozati grozan groznica zarozam 

moba 

/fj/ /U/ ru.1 /U./ /й! 

luk luka luk luksuz 
lukic 

dug duga dugo 
pust pusta pustim pustiti uputim 
put puta putokaz putic kaput 

dugme 
duz duzan duzi zaduzim 

zaduziti 
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Маја Markovic i Isidora Bjelakovic 

ABSTRACT 

The aim ofthe research was to investigate the influence of accent and quan
tity on the vowel quality in the speech of thirteen subjects from Novi Sad. In the 
selection of the subjects and during the acoustic analysis special attention was paid 
to the subjects' gender and age. The authors first made а corpus ofwords in isolation, 
which contained vowels with all accents and postaccentual length. The subjects were 
recorded in the studio, and the recorded material was analyzed in Praat. The values 
ofthe first and second formants show certain differences regarding the vowel quality 
depending on whether the vowel occurs in а \ong or short accented syllaЬ\e or in 
а long postaccentual syllaЬ\e. The values of F 1 and F2 are displayed in taЬ\es and 
graphs. 
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ЗНАЧАЈ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ У РЕФОРМИСАНОМ СИСТЕМУ 

ОБРАЗОВАЊА 

Др Жарко Бошњаковић 

САЖЕТАК 

У раду је указано на значај изучавања дијалектологије на катедрама за матерњи 

језик и стране језике и на домене њене примене на свим нивоима образовања. 

Кључне речи: дијалектологија, српски језик, страни језици, образовање. 

0.1. У деценијама које предстоје, један од резултата глобализације у ма
лим земљама могао би да се огледа и у потискивању националних језика најпре 

из великих корпорација, а потом и из шире јавне употребе. Ако погледамо неке 

конкурсе за запошљавање, видећемо да је у већини случајева обавезно знање 

енглеског језика. Ако прошетамо Кнез Мијаловом у Београду и Змај Јовином у 

Новом Саду, приметићемо да је већина назива фирми и продавница страна. Да

кле, више није само проблем ћириличног писма, већ и очувања властитог језика 

у једном домену нашег живљења. У оваквом контексту поновно подсећање на 

потребу очувања једне од научно-наставних области од националног интереса 

(дијалектологије), могло би да зазвучи мало анахроно и демоде. Међутим, мно

го је разлога који иду у прилог изучавању дијалектологије у нашем образовном 

систему. 

0.2. Циљ овог рада је да прикажемо досадашњи статус дијалектологије 
на свим образовним нивоима у Републици Србији и да, на основу њеног значаја 

у настави и науци, дамо предлоге за њен будући положај. Посебно ћемо посма

трати положај дијалектологије у настави матерњег и нематерњег језика. 
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ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА И НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

1.0. Нажалост, морамо рећи да се у прављењу факултетских наставних 
планова често превиде стварне потребе, а број семестара и часова понекад за

виси од научне репутације наставника или међуљудских односа. Превиђамо да 

би требало да су сви наставници оспособљени да успешно пренесу студентима 

резултате ранијих научних истраживања. 

1.1. На катедрама за српски језик и књижевност, пре реформских проме
на, дијалектологија је изучавана најмање два, односно три семестра са два часа 

предавања и 2 часа вежбања. Време њеног изучавања није идентично у нашим 
универзитетским центрима. Тако се она у Новом Саду слуша од VI до VIII семе
стра, у Београду на трећој, а у Нишу најпре на првој а касније на другој години 

студија. На катедрама за књижевност и језик дијалектологија се слуша заједно 

са историјом народног и књижевног језика, те јој се у тој прерасподели посвети 

обично по један семестар. 

1.2. У најновијим променама наставних планова осећа се тенденција да 
се она углавном сведе на један семестар. Тако нпр. у Новом Саду за наставнич

ки смер предвиђена су дваједносеместрана курса: Преглед српских дијалеката 

(2+2) и Урбана дијалектологија (2+2), а за ненаставнички (научни и лекторски) 
три: Увод у дијалектологију и Призренско-тимочка дијалекатска област (2+2), 
Староштокавски говори (2+2) и Новоштокавски говори (2+2). За студенте срп
ске књижевности и језика предвиђен је само трећи семестар за Историју и дија

лектологију и један изборни курс (Дијалекти у књижевним делима 2+ 1) у завр
шним годинама студија. 

1.3. На овом примеру, а и по тенденцијама у осталим нашим центрима, 
јасно је да су занемарене потребе, обавезе и могућности коришћења дијалекто

логије у основношколској и средњошколској настави језика и књижевности. О 

односу стандарда и дијалеката или локалних говора у настави писали су многи 

аутори: Николић 1956, Калођера 1965-1966, Врећић 1977, Лончарић 1980, Де
шић 1981, Танасић 2001, Ћупић 2001; уп. и Николић М. 2000. и Савић 2001. Све 
се ово оправдава малим бројем наставних јединица из дијалектологије на тим 

образовним нивоима. Тако је само у осмом разреду предвиђено 6 часова настав
них садржаја који се могу довести у везу са штокавским наречјем и стандардом. 

У средњим школама само у првом разреду предвиђено је неколико наставних 

јединица које имЩу додирних тачака са дијалекатском проблематиком: Књижев

ни језик и раслојавање, Језик и дијалекти, Социолекти, Наречја, Нестандардни 

језик и варијетети, Дијалекатска основа књ. језика и сл.). У трећој години у окви

ру Лексикологије 2 часа се обрађују дијалектизми и регионализми. 
1.4. Зашто мали број наставнихјединица посвећених нашим дијалекти

ма у основним и средњим школама не сме бити аргумет за смањење броја курсе

ва дијалектологије на факултетима? Најпре, зато што је наставник дужан да на 
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сваком часу својим ученицима указује на разлике између њиховог говора и стан

дарда, да изгради позитиван однос према оба идиома1 и прецизна правила њихо

ве употребе. Такође, неки методичари (в. код Дешића 1981: 162-163) сматрају да 
је добро да се у усвајању стандарда пође од локалног говора, јер то задовољава 

основне дидактичке принципе: поступност (од познатог ка непознатом), акти

ван однос ученика (поређењем два идиома, он ће се заинтересовати за матерњи 

језик), очигледност у настави (на примерима из локалног говора лакше ће се 

схватити апстрактне граматичке категорије и сл.).Тако сваки дипломиран сту

дент српског језика треба да зна са којим ће се дијалекатским карактеристика

ма сусретати на неком терену и како ће их превазићи, тј. како ће његови ђаци 

усвојити и стандардне облике. Затим, требало би да у мешовитим срединама 

у којима се сусрећу два или више различитих говора своје ђаке упозна са њи

ма како не би дошло до омаловажавања или исмевања оне деце чији је идиом 

удаљенији од стандарда. Такође, наставник треба да познаје добро акценатска 

правила сваког дијалекта, граматичку и лексичку структуру као би ђацима успе

шно интерпретирао и објаснио наставне јединице из књижевности, као што су 

дела Стевана Сремца, Боре Станковића, Драгослава Михајловића, Иве Ћипика, 

Симе Матавуља, Јована Радуловића, Стјепана Митрова Љубише, Петра Кочића, 

Бранка Ћопића, Исака Самоковлије и др.). 

1.5. Поред ових наставних, постоје и ваннаставне активности, на који
ма би наставници, заједно са својим ученицима, могли дати значајан допри

нос нашој дијалекатској лексикографији, лингвистичкој географији, а и самој 

настави матерњег језика. По мојим сазнањима, а и због чињенице да многи 

дипломирани студенти не овладају правилима дистрибуције и бележења наших 

акцената, у већини школа углавном раде драмске и литерарне секције, а веома 

ретко језичке - лингвистичке. Ове секције требало би да изнедре диференцијал

не граматике говора одређених крајева, да буду поуздан партнер институцијама 

(Институту за српски језик, Матица српска) које се баве лексикографијом, а 

посебно израдом дијалекатских речника, и издавањем Српског дијалектаског 

атласа. Недостатак стручног кадра, а и финансијских средстава, утицала су на 

то да још нисмо издали ни први том националног језичког атласа, што су дру

ги народни учинили давно пре нас. Такође ми није познато да је неко објавио 

диференцијалну граматику појединих говора (не монографске описе појединих 

дијалеката). Подразумева се да би у њој свакако требало да се прво нагласи оно 

1 Колегиница Татјана Илић, професор српског језика у Филолошкој гимназији у Сремским Карловцима, 
у свом стручном раду Шумадијско-војвођански дијалекат као основица стандарда (екавског изгово
ра) у педагошкој пракси, Н. Сад 1993 (у рукопису), у једној краћој анкети утврдила је да 40 од укупно 
50 ученика сматра да су они који говоре дијалектом мање вредни, примитивни и необразовани. Ови 
ученици нису имали ни свест да су дијалекти самосталне језичке целине и да богатство језика лежи 
у великом броју народних идиома. Ђаци су имали одбојност и према дијалекатском градиву, чији по
даци, по њиховом мишљењу, нису нигде примењиви. Међутим, познавање дијалеката олакшава нам 

разумевање наших обичаја, веровања, културе, историје и многих књижевних дела. 
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што је заједничко са стандардом, а потом све разлике на свим језичким нивоима 

(Дешић 1981:163). 
1.6. За све ове послове будући наставници се не могу оспособити у јед

носеместралном курсу са 2+2 часа недељно. Ако не желимо да потремо лепоте 
народних говора, морамо научити будуће наставнике да их не смеју називати 

погрешним и неправилним, да су они у могућности да изразе све потребе људи 

који се њима служе, само што сплет разних околности није дозволио да они 

буду изабрани за основицу стандардног језика, али да су зато на њима прогово

риле многе личности великих наших писаца. 

1. 7. Не смемо заборавити ни чињеницу да будући наставник било ког 
предмета или разредне наставе у сваком тренутку мора бити свестан разлике 

између свог родног идиома и стандарда. Он треба да зна да је његов говор узор 

или образац који усвајају или копирају нижи узрасти, а да ће његова дијалекат

ска боја бити предмет подсмеха и изругивања у вишим раздерима. Стога нас ве

ома чуди што учитељски, по новом педагошки факултети, немају ниједан курс 

из дијалектологије. 

1.8. Дакле, због свега реченог, број курсева (семестара) дијалектологије 
на факултетима никако не би требало смањивати, и то нарочито не на смеру 

за будуће наставнике српског језика и књижевности. У основним и средњим 

школама ученици морају знати који све дијалекти постоје у нашој земљи и које 

су најбитније њихове карактеристике. Код њих треба развити бар две језичке 

компетенције-слушање и разумевање говора различитих дијалеката. Наставни

цима је данас тај посао знатно олакшан, будући да су многа књижевна дела чији 

ликови говоре народним језиком екранизована и доступмна за гледање, слуша

ње и потом граматичку и лексичку анализу. Међутим, све ово ће моћи урадити, 

сваки онај наставник који је за то обучен на курсевима дијалектологије српског 

језика, на којима је заступљено слушање снимака живог говора, гледање екра

низованих уметничких дела или документарних емисија о некадашњем начину 

живота и старим обичајима и предметима. 

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА И НАСТАВА СТРАНОГ/ НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

2.1. На катедрама за стране језике у нашој земљи, колико је мени позна
то, углавном се ни на једној не предаје дијалектологија језика који се студира. 

Тако ће нпр. дипломирани неохелениста имати прилично муке да у следећим се

верногрчким облицима препозна стандардне форме (пatbl > пtbl "дете", корiта 
> корi1с;' "девојчица" µtcr6c; > µпсr6с; "пола, половина", µouNipt > µпЛсrр' "мазга'', 
xpucr6c; > ~6с; "злато, златан, позлаћен") у којима је дошло до затварања е > t, о> 
ou, гуљења неакцентованих примарних вокала t и ou и стварања неуобичајених 
сугласничких група или су, као у следећим примерима, ген. јд. и мн. замењени 

предлогом апо и акузативом, уз већ споменуте фонетске промене ('по 'vav папа 
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"дивљих зечева"). Напомињемо да се и у самој Грчкој дијалектологија веома 

ретко систематски учи на филозофским факултетима и педагошким академија

ма, те и њихови наставници и филолози имају проблема са дијалекатским фор

мама (Кондосопулос 2001: XVI). 
2.2. Међутим, у иностранству има и другачијих примера. Тако се на ма

кедонистици Филолошког факултета Московског државног универзитета, изме

ђу осталих курсева, на трећој години, два семестра, слуша Историја и дијалекто

логија македонског језика (Усикова 2003 : 1 О, 18). На тај начин њихови студенти 
су у могућности да читају сва дела писана на народним идиомима, као и да 

делимично или потпуно разумеју живи говор различитих крајева Македоније. 

2.3. У Торонту студенти македонског језика проф. Кристине Крамер, 
који су углавном потомци избеглица из Егејске Македоније, а и каснијих мигра

ната из различитих крајева Македоније, слободно могу да се усмено изражавају 

на било ком идиому, али у писаној форми морају да користе стандард. Такође, 

на часовима вежбања они са видео трака слушају различите идиоме, а на пита

ња у вези са њима одговарају на стандардном македонском. У њеном уџбенику 

македонског језика дефинисан је прескриптивни стандард у односу на његову 

дијалекатску позадину и варијанте различитог вида (Крамер 2003: 80-81 ). 
2.4. У свакој генерацији студената, који слушају македонски као избор

ни предмет, нађе се и понеко коме је то матерњи језик. Обично такви студенти 

говоре неким дијалектом или разговорном варијантом, али без обзира на то, они 

су захвални као релативно аутентични представници језика и њихово знање се 

максимално користи на часовима говорних вежби. Након њиховог излагања, њи

ма и осталим студентима се укаже на разлике у односу на стандард. 

2.5. Дакле, за студенте страних језика свакако је битно да се упознају са 
основним карактеристикама дијалекатске диференцијације и да им се свакако 

омогући слушање различитих варијанти тог језика. Дијалекатске напомене у 

оквиру курса историје језика обично нису довољне. 

2.6. Искуство појединих колега, који предају српски као нематерњи језик 
у основним школама за нациналне мањине, сугерише нам да су неки дијалекат

ски текстови непримерени ученичкој језичкој компетенцији. Ученици мађарске 

националности имају проблема и са текстовима ијекавског изговора. Сматрамо 

да у њиховом наставном програму не треба одустајати од дијалекатских тексто

ва који ће им омогућити да сагледају слику територијалне раслојености српског 

језика. Међутим, у нижим разредима они морају бити из дијалеката који су 

ближи стандарду. Такође, требало би избор текстова на неком од дијалеката 
ускладити са местом његове употребе. Тако би нпр. у Војводини примеренији 

био "Поп Ћира и поп Спира", а у Димитровграду и околини "Зона Занфирова" 

и неко дело Боре Станковића. 



352 Др Жарко Бошњаковић 

Једно истраживање у Македонији (Алексова 2003: 9) показало је да се 
македонски, у школама са српским наставним језиком, доживљава као веома 

прихватљив и разумљив језик средине, за разлику од албанских и турских шко

ла у којима се он може сматрати страним језиком, будући да мали број деце 

њиме активно влада. Дакле, и код нас, у школама са мађарским, румунским или 

албанским наставним језиком, реализација свих наставних садржаја нематер

њег језика, а нарочито оних са дијалекатском проблематиком, свакако ће ићи 

знатно спорије, због генетске, структуралне и потпуне лексичке различитости 

ових језика. Међутим, у школама на хрватском, русинском, словачком, бугар

ском оваквих проблема биће знатно мање. 

3.0. На крају, не мислимо даје дијалектологија најважнији предмет, али 
у наставним плановима и програмима требало би да, с обзиром на све горе на

ведено и чињеницу даје то једна од дисциплина значајних за сваку нацију, има 

оптималну заступљеност али и стручан кадар који ће реализовати све наставне 

садржаје. 
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IMPORTANCE DE LA DIALECTOLOGIE DANS LE SYSTEME 
D'EDUCATION REFORME 

Cet article montre l'importance de l'etude de Ја diaJectoJogie dans Јеа chairs 
de Jangиe serbe et dans les ЉсиЈtеs destinees а \а formation des instituteurs. En effet, 
J'etude de Ја dialectoJogie permettrait аих ecoJes primaires et secondaires, aux lycees 
(linguistiqиes), аих centres d'apprentissage de \а Jangиe serbe et аих Jectorats de Jan
gиe serbe danse Је monde de disposer d'иn cadre professioneJ poиvent maitriser avec 
succes les programmes d' enseignement prevus. Les instituteres et les enseignaпts 
doivent poиvoir apprendre а leurs eleves а differeпcier les dialectismes de \а norme 
linguistiqиe et а etre conscients des limites de leиr application. La connaissance des 
diaJectes est aиssi necssaire а ипе analyse jиste et appropriee de textes ecrits en en
tier ои en partie dans l'un des idiomes lосаих ainsi qи'а Ја comprehension d'reuvres 
cinematographiqиes ои theatrales иtilisant ces memes dialectes. 

Аи niveaи primaire dans les ecoles des minorites nationales, les textes en 
langнe vernacuJaire ne devraient pas etre tres differents de \а norme ou devraient 
posseder des caracteristiqиes de l'entourage immediat. Aux niveaux sиperieurs, les 
eleves et les etudiants devraient pouvoir reconoaitre et comprendi-e les dialectes du 
par\er chtokavien. 

Loгs de \'etиde des \angues eпtrngeres, il Љиt donner les bases de \а dilectio
logie de \а \angиe etudiee afin que, mis en presence des idiomes \осаих, les etиdiants 
puissent au moins les comprendre. 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХ! (2006) 
Аппиаl Review ој the Faculty ој Philosophy. Novi Sad. Volume ХХХ! (2006) 

UDK 81 '367:796.815 
ONR 

SAVREMENE METODICKE APLIКACIJE U NASTAVI SINTAKSE 

Dr Ljiljana Petrovacki 
Mr Gordana Stasni 

SAZETAK 

U radu se prikazuju razlicite mogucnosti upotrebe kompjutera u nastavi sin
takse. Date su aplikacije za kompjuterski podrzano ucenje, uvezbavanje i proveru 
znanja. Racunarski podrzanim ucenjem novog gradiva, postize se, pomocu razlicitih 
prezentacija i demonstгacija, ociglednost, postupnost, sistematicnost i preglednost, 
ukupna veca ekonomicnost i efikasnost u nastavi. Uz kompjuter se najuspesnije mo
gu organizovati i razliciti vidovi programiranog ucenja koji razvijaju kod ucenika ili 
studenata samostalnost u otkrivanju jezickih pojava i proЫema. Takode, za uvezba
vanje i proveru znanja ucenika i studenata, mogu se kreirati razliCiti tipovi zadataka i 
testova, bazirani na koriscenju racunara. 

Юјuспе reci: lingvistika, sintaksa, metodika srpskogjezika, metodicke apli
kacije uz pomoc kompjutera 

l.UVOD 

Kadaje rec о klasicnom konceptu obrazovanja, oblcno se primedbe odnose 
na cestu primenu metode usmenog izlaganja u nastavi, а и vezi s tim i na prezentaciju 
obrazovnih sadrzaja samo и oЫiku teksta. Metoda usmenog izlaganja, iako nezaoblla
zna и nastavnom procesu, osporava se najpre stoga sto se cestom ili jedinom njenom 
primenom stvara informacijsko preopterecenje ucenika i studenata. Ukoliko је ova
kav oЫik rada dominantan, uglavnom se kao posledica ispoljava poteskoca s privla
cenjem i odrzavanjem paZnje slusalaca. Drugi је razlog to sto primaпje informacija 
samo jednim komunikacijskim kanalom oteZa.va stvaranje asocijacija i povezivanje 
пovih informacija s ranije stecenim znanjem i iskustvima. 
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Prikaz nepoznatih pojmova, onih sa kojima se ucenici ili studenti iskustveno 
ili ucenjem nisu susretali, trebalo Ьi da bude sto konkretniji. Najneposrednija pred
stava о takvim nepoznatim pojmovima moze se najuspesnije steci ukoliko је и tom 
procesu aktivirano vise cula, а posebno vida i sluha. Vizualizacija podataka, dakle, 
olaksava percepciju i istovremno podstice logicke i kognitivne procese kod onih koji 
исе. 

Sa kognitivnog stanovista prezentacija podataka drugacije strukturiranih od 
uoblcajenog tekstualnog ustrojstva, zahteva aktiviranje odredenih misaonih i logic
kih mehanizama. Da Ьi se informacije date и vidu, na primer, grafickog prikaza, ob
radile i transponovale и celovitu poruku, koja se moze verbalizovati, potrebno је da 
ucenici, ali i studenti, uoce medusobne uzrocno-posledicne veze medu prezentiranim 
podacima, zatim da putem asocijacija i analogija ustanove vezu sa srodnim podacima 
i da sve uocene elemente sintetisu i apstrahuju и kvalitetnu saznajnu informaciju. Da
kako da ucenici i studenti nisu pasivni posmatraci и kontaktu sa grafickim prikazom 
podataka, oni opafuju, razmisljaju, zakljucuju. Njihovi zakljucci su pri tom rezultat 
njihove umne aktivnosti, а to znaci da su nove pojmove, oCigledno graficki prikaza
ne, svesno i trajno usvojili, sto је ujedno i najvatniji nastavni i obrazovni cilj. 

Ako se kod prezentacije informacija komblnuje vise elemenata, ра se uz 
tekstjavlja i slika i zvuk, и tom se slucaju produЬ\juje dozivljaj ucenika i tada se Ьit
no moze uticati na motivaciju ucenika, na stepen aktivne patnje, zainteresovanosti i 
aktivnog ucesca и nastavi. 

Da Ьi se ovakvo stanje и nastavi uspostavilo, neophodno је uvodenje novih 
nastavnitr sredstava. Jedna od vatnih komponenti и inovacij i nastavnog procesa, uop
ste и osavremenjavanju nastave, jeste primena racunarske tehnologije. Kompjuter 
ima sve uslove da postane mocno obrazovno i nastavno sredstvo, а to su: korisnost, 
svrsishodnost, kreativnost, izazov kako za ucenike tako i za nastavnike, savreme
nost ... 

ImplementacUa ove tehnologije morala Ьi Ьiti brizljivo planirana, i и tom 
procesu је uloga nastavnika veoma VaZna. Pored ucesca и izborн hardvera, softvera, 
nastavnih programa, od nastavnika se ocekuje i osmiЩavanje i izrada elektronski ob
likovanih modela za ucenje, vezbanje i ponavljanje gradiva. 

Ovakva vrsta rada zahteva, dakle, posebnu pripremu. Najpre moraju Ьiti ispu
njeni osnovni uslovi, и prvom redu tehnicki, а potrebna је, zatim, i vestina nastavnika 
и primeni odredenih programa и cilju kreativne obrade i prezentacije gradiva и vidu 
savremenih obrazovnih modela, s namerom da se poboljsaju i unaprede mogucnosti 
za postizanje postavljenih nastavnih ciljeva. 

s obzirom na to da neki ucenici, а i vecina studenata, uglavnom, ima potreb
no iskustvo za manipulisanje hardverom i softverom, smatramo da Ьi rado prihvatili 
da uce, vezbaju i proveravaju znanje uz pomoc elektronskog materijala. Zato је va
zno obezbediti jednostavne nastavne modele, и sada vec opstepoznatim i siroko pri
menjivanim programima Wordu i Power Pointu, koji se mogu realizovati bez pomoCi 
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strucnjaka za prograniranje. Power Pointje veoma pogodan program za izradu raznih 
vrsta prezentacija, u njemu se mogu izradivati vlastiti multimedijalni sadrzaji, veoma 
је pogodan za prikazivanje onih sadr:Zaja koji su ucenicima i studentima vizuelno i 
prostorno udaljeni. Vazno је, dakle, da nastavnici poznaju osnovne principe dizajnira
nja e\ektronskog obrazovnog materijala i odreden broj softverskih paketa. 

Mogucnosti nove tehnologije zasnivaju se na integrisanju vizue\nih, audio 
i pisanih materijala. Tako obradena infonnacija prenosi se korisnicima na veoma 
efikasan nacin i doprinosi \aksem prihvatanju prezentiranog materijala. Ukoliko Ьi 
nastavnici ovladali odgovarajucim softverom, tada Ьi Ьili sposobni da relativno \ako 
transfonnisu svoj postojeci nastavni materija\ u elektronski i spreme elektronske ve
zbe za svoje dake ili studente. Korist Ьi Ьi\а obostrana. 

А tehnologija napreduje i javljaju se nova nastavna sredstva. Tzv. bela tаЬ!а 
(whiteboard) jedno је od najnovijih tehnickih dostignuca, koje jos uvek nije dostup
no vecem broju korisinika zbog visoke cene. То је tаЫа (ekran vecih dimenzija) koja 
је preko projektora povezana s kompjuterom. Njenaje funkcionalnost zasnovana na 
dvosmernoj komunikaciji: tаЫа - kompjuter. Prednost Ье\е tаЫе и odnosu na pripre
mljene prezentacije og\eda se u mogucnosti modifikacije vec pripremljenog materi
jala. 

2. OBRAZOVNI EFEKТI ODREDENIН KOMPJUTERSKIН PREZENTACIJA 

Pozitivni obrazovni efekti zasnovani na primeni kompjuterskih prezentacija 
u nastavi proizilaze iz prirode same multimedUalnosti, odnosno mogucnosti da se od
redena informacija raznoliko prezentira: u vidu teksta, grafike, zvuka, animacije. Cak 
i u onim programima bez zvucnih efekata, ostale programske mogucnosti se mogu 
kreativno iskoristiti, а ziva гее nastavnika popunjava nedostatak programa. 
Upotreba elektronski kreiranog nastavnog materijala ima konkretan doprinos и nasta"' 
vi u vidu: 
- raznolikosti prikaza informacUa i odabranih podataka; 
- zanimljivosti prikaza us\ed zastupljenosti raznovrsnih efekata; 
- savremenosti kao pos\edice primene savremene tehnologije и nastavi; 
- motiviranosti ucenika ili studenata koja proizilazi iz rada ustrojenog drugacije od 
uoblcajenog; visi stepen zainteresovanosti za nastavu: 
-privlacenje pa:Znje; 
- komunikativnosti, kojaje u ovom slucaju razlicite usmerenosti: ucenik(student) 
- kompjuter i elektronski materijal - nastavnik; 
- vracanje na materijal i ponavljanje do potpunog razumevanja gradiva; delotvornije 
usvajanje novog gradiva; 
- bolje razumevanje i pamcenje sadrzaja us\ed aktiviranosti vise cula; 
- mogucnost primene znanja u novim situacijama; 
- individualna dinamika ucenja. 
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3. METODICKE APLIKACIJE 

Medoticke aplikacije osmislili smo za nastavu sintakse jer је ona veoma 
kompleksna i zahteva eksplikaciju velikog broja primera razlicitih sintaksickihjedini
ca i konstrukcija. Svakom sintaksickom pojmu treba и analizi sagledati najmanje tri 
aspekta: oЫik, znacenje i funkciju. Naravno, и integralnijem i komunikativnom pri
stupu, treba obratiti paznju i na konkretno tekstualno macenje sintaksicke jedinice и 
realizovanom iskazu. Stoga su sintaksicke analize i za ucenike, а i za studente, poma
lo proЫemske situacije koje treba postepeno resavati. Neophodno је obratiti paZnju 
istovremeno na vise kriterijuma koje treba uvideti, razumeti i povezati, te је VaZno da 
im se konkretna sintaksickajedinica ili proЫem sto ociglednije predstave. 

А) Као moguci model za usvajanje novog gradiva preporucujemo video-Ьim 
prezentaciju, konkretno primenjenu na sadrzaju iz oЫasti sintakse iz srednjoskolskog 
programa: Odnosne (relativne) recenice; ројат, funkcija i obelezja. Ovako struktu
riran sadrzaj и potpunosti se uklapa u standardni koncept nastavnog casa. Dakle, u 
uvodnom delu casa namenjenom ponavljanju vec usvojenih sintaksickih pojmova i 
upoznavanju s novim, kljucnim pojmovima, karakteristicnim za ovu nastavnu temu, 
predlaZemo vid interaktivno organizovanog materijala u oЬliku pitanja i odgovora, 
koji је ро svojoj strukturi, ра i funkciji, nalik klasicnim nastavnim listicima. Prednost 
ovako prikazanog sadrzaja ogleda se u sledecem: pitanja se kontrolisano pojavljuju 
na kompjuterskom ekranu ili platnu. Na njih se moze dvojako odgovarati: usmeno 
iii pismeno. Sledi povratna informacija u vidu prihvatljivog odgovora (slajd !). Po
zitivni obrazovno-metodicki efekti ogledaju se u mogucnosti za uspostavljanje aso
cijativnih veza, sto је postignuto postepenim pojavljivanjem pitanja i predvidenim 
vremenom da se na njih odgovori. Tacni odgovori se prezentuju kasnije. Konkretna 
aktivnost ucenika otklanja mogucnost pasivnog citanja datih odgovora i nepripremlje
nog prelazenja na slozenije i nove informacije. Naprotiv, uspostavljanjem asocijativ
nih veza dolazi do aktivacije postojeceg znanja i uspesni odgovori, uvid u sopstveno 
znanje, najbolji su nacin za odrzavanje i produЫjivanje motivacije. 

U glavnom delu casa cije је teziste na izdvajanju i definisanju novЉ sintak
sickih pojmova (relacije, antecendent i relativizator) navodenjem odgovarajucih pri
mera dizajniranih i prezentovanih tako da doprinesu dinamici casa i afirmaciji aktiv
nosti ucenika, funkcionalan је prelaz za dalju razradu ove sintaksicke teme (slajd 2). 
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-Шта је сложена реченица? ,. 
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-Какви могу бити оцноси између 

предикат~жих реченица? 

завис11џ и 11езвsис11~. 

-Које врсте независних реченица знате? 
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Slajd 1. 

• Имо,.."", qюрмула "'јо одређуј~ однос између радости и бола у ~':м' 
животу. 

•Има неэнана фоl)Мула. 

Та формула одређује однос између 

радости и бола у нашем животу. 

Slajd 2. 

Primer је и funkciji razvijanja i uspostavljanja duЫjih asocijativnih veza na 
nivou povezivanja poznatih i uvodenja novih informacija. Prva navedena recenica, 
takode је povod za konkretnu aktivnost ucenika. Analizirajuci sintaksicku strukturu 
date recenice i pokusavajuci da isti primer sintaksicki transformisu ucenici dobljaju 
dodatni stimulus. Prikazivanjem druge recenice i dobljanjem povratne infoпnacije 
spremni su za prijem slozenijenijih infoпnacija. 

//---·-··-..,"" ".~-· ...... ,, \ 
Има kоонана формуп~( која ) одређује ад .. 

"" .·"" / . ... ,,·~,., __ .", ,., .. ,., . .-",,,,. ~-... ~ .. -.. .-...--( / 

~!!! / \ 

~ ptl\-
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двоструку УЛОГ'/ односне заменице. 

• Јединица (у овом случају именичка 
јединица) на КОЈУ yr.yћyie нека друrа 
јединица се 11а311ва АНТЕЦЕДЕНТОМ. 

~ 
Slajd 3. 

Реnативиэаторе представљају: \ 
1) Релапсвне заменице: ю,wта, какав.. КОји, чији. . и 

2} Ptrtar~- f1Р1111ОЗН: nд. rде. "'"°·ауда. QДа!а!е 
З) Везник: wro ..,. ___ . 

_јо_.,_... 

...,.ЈО.........,._.... .... ь,,....... ... ..,.__ 
Щу .... ll01'8fjjtll. 

Slajd 4 
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Prezentacijom istog primera na drugaciji nacin, grafickim prikazom (slajd 
3), postizu se bltni obrazovno-metodicki efekti: dinamicnost (svaki se segment grafic
kog prikaza pojavljuje postepeno na ekranu), postupnost i sistematicnost и izlaganju 
relevantnih podataka. 

Painja ucenika se zadoblja ritmicnim navodenjem podataka morfoloskih ob
lika za iskazivanje relativizatora. Ujedno је to i psiholoski efekat kojim se pobuduje 
radoznalost i iscekivanje novih informacija, koje su, и stvari, konkretizacija navede
nih podataka и sistematicno rasporedenim primerima (takode se pojavljuju postepe
no, odredenom dinamikom). Pokusajem da se definisu kljucni pojmovi na osnovu 
prethodno shvacenog uzajamnog odnosa izmedu morfoloskog oЬ!ika i sintaksicke 
funkcije relativizatora, doprinosi se svesnom usvajanju informacija, koje se logicki 
zaokruzuje izdvajanjem odredenog sintaksickog pravila (slajd 4). 
Isti se prostupci koriste и dizajniranju slajdova и kojima se razraduju funkcija i obe
lezja relativnih recenica uz izdvajanje odgovarajucih sintaksickih pravila. 

Cas se moze zavrsiti klasicnim nastavnim listicem na kojem се blti dve neza
visne recenice sa zahtevom da se date recenice transformisu и jednu relativnu. Zadaci 
tipa transformacija odredenih sintaksickih konstrukcija su za ucenike zanimljivi, i 
predstavljaju vid aktivnog i kreativnog rada pri uvidanju, objasnjavanju i osmisljava
nju razlicitih sintaksickih modela. 

В) Za uvezbavanje i proveru znanja, ali i za ucenje novog gradiva predlaze
mo programirani materijal. Odabrana sintaksicka tema Тipovi predikata priredena 
је и oЫiku programiranog materijala и specijalizovanom kompjuterskom programu 
realizovanom jezikom '' Java" .1 Uslov za koriscenje ovako uoЫicenog sadrzaja jeste 
neophodna tehnicka podrska i internet veza. Kreirani sadzaj ima dvostruku funkciju, 
koja proizilazi iz osobenosti njegove strukture i nacina manipulacije datim sadriajem 
- ucenje ili uvezbavanje gradiva. 

Vazne odlike programiranog sadrzaja su savremenost i inovativnost, kao po
sledica primene savremene tehnologije и nastavi. Upravo stoga ocekivani su i pozi
tivni efekti и nastavi: visi stepen motivacije za rad podstaknut radoznaloscu ucenika, 
individualizacija nastave - jedan od imperativa savremene metodike, а sve s ciljem 
da usvojeno znanje bude kvalitetnije i trajnije. 

Programirani materijal ima specificnu strukturu: sadrzi instrukciju za korisni
ka, stimulus, pitanje, sledi aktivnost korisnika, blra ponudene odgovore ili daje svoje 
(и zavisnosti od tipa pitanja), doblja povratnu informaciju od koje zavisi njegov slede
Ci korak. Osnovni uslov za dalji rad и programu jeste tacan odgovor. 

1 Prograrnje sastavljen u saradnji sa prof.dr Zorom Konjovic i mr Dordem Obradovicem sa Katedre za ra~11nar
sku tehniku i informatik11 FТN u Novom Sadu. 
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Slajd 5. 

Slajd 6. 

Zahvaljujuci individualnom ritmu rada i komunikaciji drugacijoj od klasicne na
stavne, proizilazi i glavni kvalitet ovakvog nacina rada: samostalnost u razmislja
nju i zakljucivanju sto doprinosi svesnom i trajnom usvajanju znanja. Doprinos 
na opstijem planu је formiranje vrednosnog sistema (ucenik sam moze da proce
ni nivo svoga znanja ро tome iz koliko је pokusaja uspeo da tacno odgovori) i 
razvijanje samokriticnosti. 
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4. ZAKLJUCAK 

Da bi se primenom kompjuterski podrzane prezentacije postigli pozitivni 
efekti u nastavi, а izbegao pasivan polozaj ucenika (kao posmatraca prezentacije), 
neophodno је ukljucivanje ucenika u rad, razgovorom ili pismenim resavanjem odre
denih zadataka. Elementi prezentacije trebalo Ьi da budu spona i podsticaj u nastav
noj komunikaciji, potkrepljenje nastavnikovog izlaganja i inspiracija za razvijanje 
diskusije. Prezentacija ne sme Ьiti sama sebl svrha i cilj. Brizljivo kreiran materijal 
za ovakvu vrstu prikaza odlikuje se sledecim osoblnama: oCiglednost, postupnost, si
stematicnost i preg\ednost. Zato је VaZan celokupni dizajn prezentacije. InformacUe 
se prikazuju u saZetom oЬ\iku, jasno, pregledno, sugestivno i u utvrdenom logickom 
sledu. Nije pozeljna upotreba raznovrsnih fontova (preporucuje se jedan ili dva fonta 
u celoj prezentaciji). Воје Ьi trebalo komblnovati sa podlogom da Ьi tekst ostao uoc
Ijiv. Ovako se postize i estetski efekat koji, ipak, ne sme Ьiti zanemaren. 

S obzirom na to da se mora unapred planirati i osmisljeno inkorporirati u 
standardnu formu nastavnog casa, prezentacija Ьi trebalo da doprinese ukupno vecoj 
ekonomicnost i efikasnosti u nastavi. 

Programirani materUal doprinosi individualizaciji i samostalnom ucenju ko
riscenjem posebno strukturiranog materijala i tehвologije. Glavna karakteristika pro
gramiranog obrazovnog materijalaje programska podrska za ucenje, koja za razliku 
od oblcnih hipermedijskih prezentacija imajasno izrazenu obrazovnu komponentu tj. 
neprevazidenog otkrivajuceg dijaloga tipa pitanje-odgovor za testiranje nivoa usvoje
nosti gradiva koje se uci. 

Nastava uz pomoc kompjutera znacajno doprinosi kvalitetu nastave, ali ne 
treba iskljucivati i druge vidove savremene nastave. Za koje oЫike rada se opredeliti, 
zavisice, svakako, od nastavne teme, koja treba da se obradi, ucenickih predznanja i 
interesovanja, uslova koji postoje и obrazovnoj ustanovi, ali ponajvise od profesional
ne kompetencije nastavnika i njegove strucne i metodicke radoznalosti. 
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Summary 

Contempoгary education demands to арр\у new teaching technology and 
methods. The main reason is to incгease the efficiency of educational system. The 
appropriate use of computeг, as а роwег teaching means, has many positive teaching 
effects. In this рарег we аге represented some possibllities of computer aided learning 
in the syntax area. 
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TEORIJA KOMUNIКACIJE SKOLE PALO-ALTO 
U NASTAVI STRANOG JEZIКA 

Ivana VzШ: 

REZIМE 

Rad ima za cilj da predstavi neke od principa teorije komunikacije skole Palo
Alto i mogucnost njihovog kori~cenja u nastavi stranog jezika. Cilj nastave stranog jezika u 
komunikativnom pristupu је sticanje komunikativne kompetencije, odnosno sposobnosti da 
se jezik koristi kao sredstvo komunikacije. Teorija komunikacije skole Palo-Alto analizira 
meduljudske interakcije kao cirkularni model u kome svi elementi uticu jedni na druge, а pri 
tome i verbalni i neverbalni elementi komunikacije ucestvuju u stvaranju znacenjajedne poruke. 
Razumevanjem i prihvatanjem nacina na koji pripadnici jedne kultume zajednice koriste jezik u 
procesu komunikacije osoba koja uci tajjezik stice sposobnost da ga i sama koristi kao ravnopravni 
sagovomik u kontaktu sa njegovim govomicima. Osim toga, za nastavnika stranog jezika ova 
saznanja mogu da budu dragocena pomoc u organizaciji i pracenju nastavnog procesa. 

Кljucne reci: strani jezik, komunikacija, skola Palo-Alto, nastava stranog jezika, 
komunikativni pristup, komunikativna kompetencija 

lako se metodika nastave stranog jezika razvila najvise kao lingvisticka 
disciplina, buduci daje njen predmet proucavanja ucenje stranogjezika, ona se cesto 
okretala i psihologiji, и nadi da се upravo tu pronaci odgovore na pitanja о procesima 
ucenja jezika. No, ocekivanja metodicara, kako kaie R. Galisson (Galisson 1980 
: 38), najcesce nisu Ьila ispunjena. Na pitanja о procesima ucenja (stranog) jezika 
jos uvek nema pouzdanih odgovora i rnetodika nastave stranog jezika i dalje traga 
za znakovima i saznanjima koji се rasvetliti i objasniti nacine i mehanizme ucenja/ 
usvajanja stranog jezika. 
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Drustveno-ekonomske prilike sedamdesetih godina dvadesetog veka uticale 
su na razvoj potrebe da se strani jezik aktivno ko1·isti kao sredstvo komunikacije 
u profesionalnom zivotu. Као posledica ovih promena, razvio se novi pristup u 
metodici nastave stranog jezika - komunikativni pristup, koj i је doneo i novi pogled 
na ucenje stranog jezika kao sredstva komunikacije i postavio novi cilj ucenja, а to је 
sticanje komunikativne kompetencije. 

Aktivno koriscenje jednog jezika kao sredstva komunikacije pod1-azumeva 
da govornik poseduje prakticna znanja i sposobnosti da upotreЬi taj jezik u odredenoj 
situaciji. Ova znanja obuhvataju ne samo poznavanje lingvistickih pravila jednog 
jezika, ve6 i poznavanje socioloskih, psiholoskih i kulturnih pravila upotrebe jezika 
koja omogucavaju prilagodavanje jezickog izraza datoj situaciji. Komunikativna 
kompetencija podrazumeva i lingvisticku i extra-lingvisticku dimenziju, to је umece 
koje је i verbalno i neverbalno (Galisson 1980 : 14 ). 

Jedan od principa komunikativnog pristupa u nastavi stranog jezika је stav 
da samo poznavanje pravilajezickog sistema nije dovoljno da Ьi se ostvarila komuni
kacija na tom jeziku. Poznavanje vokabulara, gramatickih pravila i struktura jezika su 
potreban, ali пе i dovoljan uslov za koriscenje jezika. Pored pravilajezika, potrebno 
је poznavati i pravila upotrebe jezika. U ovakvom pristupu, koristiti jedan jezik kao 
sredstvo komunikacije znaCi imati sposobnost stvaranjajezickih izraza prilagodenih 
cilju komunikacije (trazenje dozvole, па primer), sajedne strane, i situaciji komuni
kacije (status, drustveni polozaj sagovornika) sa druge (Germain 2001 : 203). 

Prvu definiciju komunikativne kompetencije u nastavi stranog jezika dali 
su autori М. Kanal i М. Svejn (Canale, М. i Swain, М1 ). Od tada, mnogi autori su 
diskнtovali о elementima koji sacinjavaju komunikativnu kompetenciju i vecina njih 
se slaze da su to cetiri komponente: 

1. komponenta gramatike, а to znaci poznavanje vokabulara, pravila gradenja 
reci, izgovora, pravila gradenja recenica, odnosno, опо sto se moze nazvati 
poznavanjem lingvistickog koda; 

2. sociolingvicka komponenta, odnosno poznavanje sociokulturnih pravila koji 
omogucavaju interpretaciju socijalnog znacenja iskaza; 

3. diskursivna komponenta, koja podrazumeva poznavanje pravila kohezije, 
odnosno povezivanja recenica iii delova recenica i pravila koherencije, 
odnosno jasno izrazavanje semantickih veza unutar iskaza; 

4. strategijska kompetencija, odnosno mehanizmi kompenzacije koje koriste 
govornici da Ьi izbegli zastoj и komunikaciji kada, na primer, zaborave neku 
rec. (Germain & Seguin 1998 : 37-38) 
Samo poznavanje jedinicajezickog sistema i pravila za njihovo komЬinovanje 

nije dovoljno da se usvoji i koristi jedan jezik za uspostavljanje komunikacije, jer 
"postupci odaЬiranja i upotrebe jezickih sredstava, i delovanje odgovarajucih pravila, 

1 U clanku objavljenom 1980. godine («Theoretical bases of communicative approaches to second language 
teaching and testing». Applied Unguistics 1.1, р. 1-47) 
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najcesce Ьivaju uslovljeni upravo nejezickim momentima, pre svega konkretnim 
okolnostima i prilikama pod kojima ili и kojima dolazi do sporazumevanja, tj. 
situacijom и kojoj se komunikacija odvija, ukljucujuci tu i ucesnike и njoj, i temu 
za koju se vezuje, svrhн interakcije, namere komunikatora, relevantne momente и 
iskustvu komunikatora, itd." (Radovanovic 2003 : 48) 

Budш5i da se и komunikativnom pristupujezik posmatra kao sredstvo komu
nikacije i da је ci\j ucenja sticanje sposobnosti i prakticnih znanja upotrebe stranog 
jezika и realnim i konkretnim drustvenim situacijama, komunikacija postaje vazan 
deo procesa ucenja stranog jezika. Tako se i metodika nastave stranog jezika okrece 
i drugim disciplinama kao sto su sociolingvistika, psiholingvistika, neurolingvistika, 
etnografija komuпikacije, pedagogija, komunikologija. "Proslo је vreme kada su se 
didakticari oslanjali samo na lingvisticke discipline da Ьi unapredili nastavu stranih 
jezika. Okrecuci se radije socio- i psiholingvistici, zauzimaju novi stav, а proces uce
nja usmeravaju ka uceniku, koji se sada posmatra kao nezavisna drustvenajedinka, а 
ne samo kao prosta ma5ina za sk\adistenje jezika."2 (Galisson 1980 : 35) 

Teorija komunikacije skole Palo-Alto pruza analizu komunikacije na nov 
nacin koji moze da bude interesantan upravo za metodiku nastave stranog jezika. 
Novi pogled na interakciju izmedu govornika i sagovornika, ali i na sredstvo kojim 
se ostvaruje komunikativna razmena - jezik, moze da pruzi nova saznanja о samoj 
komunikaciji. U modelu koji nudi ova teorija, komunikacija se ne ogranicava samo 
na verba\ne elemente, vec ukljucuje i analizu neverbalnih e\emenata и procesu 
komunikacije. 

Skolu komunikacije Palo-Alto sacinjavali su naucnici razlicitih interesovanja 
i to: Gregori Bejtson (Gregory Bateson), americki antropolog, etnolog i psiholog 
koji је prvi primenio kiЬernetski pristup i teoriju sistema и proucavanju meduljudske 
interakcije; Ро\ Vaclavik (Paul Watzlawick), psiholog, psihoterapeut i filozof, koji 
је definisao poznate aksiome teorije komunikacije, zatim Virdzinija Satir (Virginia 
Satir), Dzon Viklend (John Weakland), Don Dzekson (Don Jackson) i drugi. Oni 
su zajedno radili pedesetih i sezdesetih godina dvadesetog veka и americkom gradu 
Palo-Alto, ро cemu је skola i doЬila ime. Као rezu\tat njihovog rada nastao је novi, 
sistemski pristup и proucavanju meduljudske interakcije, koji nalazi svoju primenu 
и razlicitim oЫastima psihologije i psihoterapije, ali i и drugim oЬlastima vezanim 
za komunikaciju. 

Novina и proucavanju pragmatike ljudske komunikacije kojuje donela teorija 
ove skole sastoji se и posmatranju komunikacije kao interaktivnog modela. Jedan 
sistem se posmatra kao dinamicka celina и kojoj svi elementi uticu jedni na druge, а 
komunikacija и okviru tog sistema, kao cirkularni model, pri cemu delovanje jedne 
osobe utice na delovanje druge. Istovremeno na sve ucesnike komunikacije utice 
kontekst и kome se desava interakcija. Postojece teorUe komunikacije ogranicavale 

2 Prevod !. Vilic. 
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su se na proucavanje komunikacije kao linearnog fenomena koji se odvija и jednom 
smeru, od posiljaoca poruke do primaoca. 

Posebno znacajna novina skole Palo-Alto је analizajezika, narocito usmenog, 
koji se koristi za ostvarivanje komunikacije. Naucnici ove skole skrenuli su painju 
na vainost i verbalnih i neverbalnih elemenata jezika pri konstruisanju znacenja 
jedne poruke. Osim toga, i ponasanje jedne osobe posmatra se kao sredstvo kojim se 
komunicira znacenje poruke. 

Postoji pet aksioma komunikacije koje su definisali naucnici ove skole: 

1. Ne moie se пе komunicirati 
Ovo је prvi aksiom teorije komunikacije skole Palo-Alto. Svako ponasanje 

је vrsta komunikacije."Ako prihvatimo da u jednoj interakciji svako ponasanje 
ima vrednost poruke, odnosno da је ono komunikacija, to znaci da је nemoguce ne 
komunicirati, hteli mi to ili ne. Aktivnost i1i neaktivnost, govor ili cutanje, sve ima 
vrednost poruke."3 (Watzlawick 1972: 46) 

U ovakvom pristupu, и kome se svako pona5anje posmatra kao komunikacUa, 
znacenje jedne poruke, ma kako jednostavne, stvara se nizom razlicitih elemenata 
ukljucujuci i ponasanje jedne osobe. Ti elementi su verbalni, tonalni, posturalni, 
kontekstualni, а svaki od njih utice na znacenje ostalih (Watzlawick 1972). 

Ovaj aksiom је izuzetno znacajan za interkulturalnu komunikaciju. 
Neverbalni elementi jednog jezika vrlo cesto igraju vainu ulogu и komunikativnom 
ponasanju govornika i и stvaranju znacenja poruke. Brzina govora, jacina i visina 
glasa, intonacija, razlikuju se ne samo od jedne individue do druge, vec i od jedne 
kulture do druge. Кinezicki, proksemicki i1i hronemicki elementi komunikacije4 

cesto su kulturno uslovljeni. Pravila komunikativnog ponasanja, buduCi da najcesce 
nisu "prirodna'', dete uCi и detinjstvu. О njima se retko i prica, tako da ljudi cesto nisu 
ni svesni ovih pravila (Kerbrat-Orecchioni 1998Ь: 135). 

U susretu sa govornicima stranogjezika uspeh и ostvarivanju komunikacije 
zavisi ne samo od poznavanja gramatickih pravila jezika, vec i od razumevanja 
kulturnih navika govornika i upotrebe nelingvistickih elemenata jezika tokom 
komunikacije. Nepoznavanje i1i nepostovanje ovih elemenata, moze da dovede do 
nesporazuma, pogresnog razumevanja poruke ili do prekida komunikacije. 

1 proces ucenja stranogjezika trebalo Ьi da obuhvati upoznavanje ucenika sa 
neverbalnim elementima jezika koji su deo kulturnih navika govornika ciji se jezik 
uci. Vainu ulogu u realizovanju ovog cilja ima: 

- sam nastavnik, koji и komunikativnom pristupu postaje sagovornik ucenika, 
ali i predstavnik strane kulture; 

3 Prevod I. Vilic 
4 Кinezicki elementi: gestovi, pogled, pokret glavom, mimika, telesna orjentacija u prostoru, telesni kontakt, 

kontakt ocima, rukovanje, poljubac, itd; proksemicki e/ementi: fizicka razdaljina medu govornicima ili 
izmedu govornika i okoline; hronemicki elementi: trajanje iskaza, duzina pauza u govoru, itd. 
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- izbor materijala za nastavu - audio-vizuelna sredstva i autenticni dokumenti 
mogu da pruze dosta informacija о konkretnoj upotrebl jezika u realnim 
situacijama svakodnevne komunikacije; 

- izbor aktivnosti u nastavi - aktivnosti koje ukUucuju i omogucavaju telesnu 
ekspresiju, а ne samo verbalnu, mogu da doprinesu da ucenik na drugaciji 
nacin dozivi strani jezik, da ga lakse prihvati i usvoji. 

2. Postoji dva nivoa komunikacije: sadriaj i relacija 
Drugi aksiom teorije komunikacije skole Palo-Alto је da svaka komunikacija 

ima dva aspekta, sadrzaj - kojim se prenosi informacija, i relacUu - nacin na koji se 
ona prenosti. Sadrzaj prenosi "cinjenice" komunikacUe, а relacija govori kako da se 
ona razume. Relacija moze da se izrazi i neverbalnim putem, ili se moze razumeti 
iz konteksta u kome se odvUa komunikacija. U pisanom oЫiku komunikacije moze 
da dode do nesporazuma ili do razlicitog tumacenja znacenja poruke upravo zbog 
odsustva neverbalnih elemenata, kao sto је naglasavanje reci. 

Jedna od karakteristika komunikativnog pristupa u ucenju stranog jezika је 
usmeravanje nastave ka uceniku,jer је cilj razvijanje znanja i umeca koriscenjajezika 
u drustvenom kontekstu. U ovakvom pristupu nastavnik doblja novu ulogu, ne vise 
predavaca jezika, vec sagovornika ucenika, osobe koja prati ucenika na njegovom 
putu otkrivanja novog jezika, drustva, zemlje, kulture. Zadatak nastavnika је da 
pomogne uceniku u procesu strukturiranja njegovog znanja time sto се ga podrfavati i 
prihvatati, а u procesu nastave uspostaviti atmosferu psiholoske sigurnosti, pogotovo 
u aktivnostima usmenog izrafavanja ucenika (Galisson 1980). 

Imajuci u vidu da komunikacija ima dva nivoa, i da se u interakcф prenosi 
ne samo sadrzaj informacije, "sta" jedna osoba zeli da kafe, vec i relacija, odnosno 
"kako" ona to kafe, moze se pretpostaviti da i u komunikacUi izmedu nastavnika i 
ucenika ova dva nivoa imaju ulogu. Svojim stavom osobe koja pazljivo slusa svog 
sagovornika, kojaje prisutna i u kontaktu sa njim, nastavnik moze da ohrabri ucenika 
i da mu pomogne u procesu osamostaljivanja i razvijanja autonomije. 

3. Priroda odnosa zavisi od naglasavanja sekvenci komunikacije medu partnerima 
Posmatrana sa strane, jedna interakcija deluje kao neprekinuti niz razmena. 

No, оЬа partnera strukturiraju ovaj tok razmena. "Psiholog Ьihejvioristicke orjentacije 
ogranicava svoju pafnju na toliko kratke sekvence razmena da је moguce jedan od 
elemenata toka okarakterisati kao «stimulus», neki drugi kao «potkrepljenje», а kao 
«respons» ono sto jedna osoba uradi izmedu ova dva ... Sekvence razmena koje mi 
ovde ispitujemo su medutim duze, i poseduju stoga karakteristiku da је svaki elemenat 
sekvence istovremeno stimulus, respons i potkrepljenje. "5 (Watzlawick 1972 : 52). 
Као ilustracija ovog aksioma moze da posluzi klasican primer situacije ucenja u 
kojoj ucestvuju eksperimentator i mis i u kojoj stimuluse i potkrepljenje uvek daje 
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370 Ivana ViШ: 

eksperimentator, а respons mis. No, buduci da оЬа ucesnika и toku razmene dobljaju 
svoje uloge samo ako prihvate nacin na koji је ona strukturirana, mis Ьi mogao da 
odblje da prihvati strukturu interakcije koju namece eksperimentator i da kaie da је 
dobro naucio svog eksperimenatora da mt1 da hranu svaki put kad on pritisne polugu 
(Watzlawick 1972 : 53). 

Postoji mnogo kulturnih konvencija kojima se strukturiraju sekvence 
interakcija. Konverzacije (narocito verbalne interakcije) su drustveni rituali. Moze 
se ciniti da se svakodnevni razgovori vode na slucajan nacin, bez reda. Medutim, oni 
se odvijaju prema odredenim unapred utvrdenim semama i pravilima. Ova pravila su 
vrlo razlicita i upravljaju pюmenama и preuzimanju uloga govornika-sagovornika, 
organizaciji strukture verbalnih interakcija, kao i stvaranju interpersonalne relacije 
(Kerbrat-Orecchioni 1998а : 157). 

Upoznavanje ovih konvencija i pravila upotrebe jezika и drustvenom 
kontekstu vazan su deo ucenja stranog jezika i sastavni su deo komunikativne 
kompetencije. 

4. Ljudi koriste dva naCina komuniciranja: digitalni i analogni 
Digitalni nacin komuniciranja podrazumeva koriscenje simbola-reci kojima 

se imenuju stvari i pojave, dok analogni obuhvata neverbalni deo komunikacije (ne 
samo elemente vezane za pokrete tela, vec i stav, gestove, mimiku, modulaciju glasa, 
brzinu govora, ritam i intonaciju reci). "U meduljudskoj komunikaciji, predmete, и 
najsirem smislu reci, mozemo oznaciti na dva potpuno razlicita nacina. Mozemo ih 
predstaviti necim sto liCi na njih, crtezom na primer, ili ih mozemo oznaCiti recju. Tako, 
и (napisanoj) recenici: «Mackaje uhvatila misa», reci Ьismo mogli zameniti slikama; 
u usmenoj recenici, prstom Ьi mogli pokazati realnu macku ili misa. Suvisno је reci 
da Ьi ovakav nacin komuniciranja Ьiо pomalo cudan. Oblcno se sluzimo «imenom», 
napisanim Ш izgovorenim, odnosno recju. Ova dva tipa komuniciranja, slicnost koja 
је sama dovo!jna za razпmevanje i rec, predstavljaju ekvivalente koncepta analogne 
komunikacije и prvom slucaju, i digitalne и drugom."6 (Watzlawick 1972: 59) 

Digitalna kom11nikacija ima vrlo slozen11, prakticn11 i logicnu sintaks11, koja 
omogucava apstrakciju, dok analogna komunikacija poseduje semantiku, ali пе i 
sintaksu koja Ьi omoguCila precizno izraiavanje. 

Osim toga, buduci da kom11nikacUa ima dva aspekta - sadrzaj i relacij11, 
и jednoj poruci postoje i dopunjavaju se оЬа nacina komuniciranja, i digitalni i 
analogпi. Sadrzaj se najverovatnije prenosi digitalnim nacinom, а relacija analognim 
(Watzlawick 1972). 

Covek је jedino Ьiсе koje moze da koristi ova dva nacina komuniciranja. 
Naш;nici skole Palo-Alto veruj11 da analogna komunikacija ima svoje korene u ranim 
periodima evol11cije coveka i da stoga ima vecu validnost nego digitalna, verbalna 
komunikacija, relativno novija i apstraktnija (Watzlawick 1972 : 60). 

6 Prevod 1. Vilic 
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Ovaj aksiom koji objasnjava razliku izmedu dva nacina komuniciranja, 
digitalnog i analognog, veoma је vazan za nastavu stranog jezika. Buduci da је 
prirodni Uudski jezik izuzetno slozen fenomen, i da i verbalni i neverbalni elementi 
zajedno ucestvuju и stvaranju znacenja poruke и procesu komunikacije, jasno је da 
Ьi и procesu ucenja stranogjezika trebalo posvetiti paZnju svim elementima koji cine 
jedan jezik. То znaci da se nastava stranog jezika nikako ne Ьi smela ograniciti na 
pisanijezik, vec se и proces ucenja mora ukljuciti i govornijezik, sa svim elementima 
analogne komunikacije. 

Zanimljivo је uporediti teoriju AVGS metode и nastavi stranog jezika i 
upravo ovaj aksiom skole Palo-Alto. 

Za Petra Guberinu, jednog od saradnika na stvaranju AVGS metode, jezik је 
akusticko-vizuelni fenomen, koji prevazilazi iskljucivo lingvisticki okvir, i ukljucuje 
i para-lingvisticke elemente, kao sto је gest, ali i druge aspekte koji karakterisu 
situaciju komunikacije: afektivno stanje govomika, prostorno-vremenski kontekst, 
itd. Upravo zbog ovakvog pogleda na jezik, Petar Guberina i njegovi saradnici 
smatrali su da prednost и ucenju stranog jezika treba dati govornom jeziku, i da 
ucenik koji usvoji ritam, intonaciju i glasove stranog jezika, koji prihvati gestove, 
telesni stav, mimiku govomika tog jezika nece imati proЫema da razume i pisani 
tekst. Medutim, ucenik koji pocne da uci strani jezik putem pisanog teksta, ili kroz 
simultano koriscenje teksta i razgovora, moze da ima proЫema и situaciji stvame 
komunikacije (Renard, 1976). 

5. Svaka komunikacijska razmena moie blti simetricna ili komplementarna, 
и zavisnosti da li је zasnovana па jednakosti ili razliCitosti 

Simetricna interakcija је zasnovana na jednakosti, а ponasanje partnera se 
odslikava kao и ogledalu. U slucaju komplementarne interakcije ponasanje jednog 
partnera dopunjava ponasanje drugog i na taj nacin zajedno cine celinu, а ovakva 
interakcija је zasnovana na razlicitosti. Osim toga, и komplementarnoj interakciji, 
postoje dve moguce pozicije: jedan od partnera zauzima poziciju koja Ьi se mogla 
oznaCiti kao visa, superiorna, а drugi nizu, inferiornu (Watzlawick 1972). 

Ovaj aksiom vazan је za odnos nastavnika i ucenika. Nastavnik stranog 
jezika trebalo bi da iша и vidu ovu razliku polozaja govornika i sagovornika и 
komunikacijskoj razmeni. Komunikativni pristup и nastavi stranogjezika doneo је ne 
samo novi cilj ucenja, vec i promene и organizaciji nastave. Buduci daje cilj nastave 
razvijanje sposobnosti ucenika da aktivno ucestvuje и komunikaciji kao ravnopravni 
ucesnik, to znaci daje licna uloga ucenika и toku nastave veoma vazna. Komunikativni 
pristup okrece se potrebama ucenika i prilagodava proces ucenja njegovom iskustvu, 
intelektualnim sposobnostima, psiholoskim i afektivnim osoblnama, sa ciljem da se 
razvije autonomija ucenika и procesu komunikacije. 
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U ovakvom pristupu, i uloga nastavnika se menja, ali i njegov polozaj и 
komunikaciji. On vise nije jedini odgovoran za uspeh и ucenju, nije jedina osoba 
koja "zna" i prenosi znanje. Nastavnik doЬija novu, delikatnu ulogu animatora grupe 
i sagovomika ucenika. U terminima teorije komunikacije skole Palo-Alto to Ьi 

znacilo da nastavnik и komunikativnom pristupu uspostavlja simetricnu interakciju, 
i na taj nacin ostavlja prostora uceniku da и interakciji ucestvuje kao ravnopravni 
sagovornik. 

U ovom procesu decentralizacije komunikacijske razmene tako dolazi 
do susreta dve individue. "Najveci doprinos psiholingvista bez sumnje је sto su 
didakticarima ukazali na cinjenicu da istinska (i neophodna) interakcUa moze da 
nastane samo iz horizontalnih razmena, odnosno interpersonalnih odnosa zasnovanih 
na slobodi."7 (Galisson 1980 : 52). 

Analiza komunikacije skole Palo-Alto pruza novi pogled na kompleksan 
proces meduljudskih interakcija i uloge koju u ovom procesu imaju govomik i 
sagovornik. ОЬа ucesnika komunikacije uticu na stvaranje znacenja poruke, unose и 
interakciju svoja licna ocekivanja, iskustva, reakcije, interpretacije. Razumevanjem 
i prihvatanjem nacina na koji pripadnici jedne kulturne zajednice koriste jezik и 
procesu komunikacije osoba koja uci taj jezik stice sposobnost da ga i sama koristi 
kao ravnopravni sagovornik и kontaktu sa njegovim govomicima. 

Osim toga, za nastavnika stranog jezika ova saznanja mogu da budu 
dragocena pomoc и organizaciji i pracenju nastavnog procesa. Postajuci svestan 
svoje uloge sagovornika i animatora grupe и nastavi stranogjezika, on moze lakse da 
odgovori na zadatke koji stoje pred njim. Izmedu nastavnika i ucenika uspostavlja se 
i licni kontakt, autenticna interakcija dve osobe, а proces nastave postaje uzbudljiv 
i kreativan put upoznavanja novog jezika i njegovih govornika, strane zemlje i 
kulture. 

REZIME 

Teorija komunikacije skole Palo-Alto pruza analizu komunikacije kao 
interaktivnog modela u kome svi elementi uticu jedni na druge. Naucnici ove 
skole skrenuli su paZnju na vaZnost i verbalnih i neverbalnih elemenata jezika pri 
konstruisanju znacenja jedne poruke. Buduci da se и komunikativnom pristupu 
jezik posmatra kao sredstvo komunikacije i da је cilj ucenja sticanje sposobnosti 
i prakticnih znanja upotrebe stranog jezika и realnim i konkretnim drustvenim 
situacijama, komunikacija postaje VaZan deo procesa ucenja stranog jezika. Analiza 
komunikacije skole Palo-Alto prufu novi pogled na kompleksan proces meduljudskih 
interakcija i uloge koju u ovom procesu imaju govornik i sagovornik. Razumevanjem 
i prihvatanjem nacina na koji pripadnici jedne kulturne zajednice koriste jezik u 
7 Prevod 1. Vilic 
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procesu komunikacije osoba koja uci taj jezik stice sposobnost da ga i sama koristi 
kao ravnopravni sagovornik u kontaktu sa njegovim govornicima. Osim toga, za 
nastavnika stranogjezika ova saznanja mogu da budu dragocena pomoc и organizaciji 
i pracenju nastavnog procesa. 
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RESUME 

L'ecole de Palo-Alto propose une analyse de !а communication humaine 
comme un modele interactionnel dans lequel tous les elements agissent les uns sur 
les autres. Les theoriciens de Ја communication ont determine que le discours n'est 
pas seulement verbal. 11 se lit aussi dans Је langage non verbal. L'approche communi
cative а pour but l'enseignement de competence de communication qui constitue un 
savoir-faire et une connaissance pratique de l'emploi de !а langue dans une societe. 
Dans l'approche communicative !а langue est vue comme un instrument de commu
nication. Comprendre et accepter les regles qui regissent les interactions verbales 
devient un objectif important pour 1' apprenant de !а langue etrangere. Les axiomes de 
communication qui expliquent le fonctionnement des interactions humaines peuvent 
aider l'enseignant dans son nouveau rбle d'animateur et de partenaire dans l'interac
tion. 
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CATEVA REFERIRI ASUPRA SISTEMULUI DE NOMINATIE PER
SONALA LA ROMANII DIN BANATUL CENTRAL 

Dr Laura Spariosu 

SAZETAK 

Istraiivanje licnih imena Rumuпa postaje intenzivnija preokupacija lingvista na po
cetku 20. veka, ali su tek tl cetvrtoj deceniji objavljena dva pokusaja regionalne sinteze, koja, 
medutim, nisu postavila temelj ni hagiografske osnove, а ni vazecih principa u onomastici. 

Skoro sve studije iz oЫasti toponimije i antroponimije u rumuпskoj strнcnoj lite
raturi bave se proucavanjem konkretnog materijala iz oЫasti oпomastike, koji је prikupljen 
iz razlicitih starih dokumenata ili direktno, putem anketa. U vezi sa ovim, treba napomenuti 
da broj strucnih radova iz ove oЫasti nije velik i da је, kada је rec о rumunskom jeziku na 
vojvodanskim prostorima, izvrsenjako mali broj istrazivanja. 

Imajuci u vidu sve ovo, odlucili smo da istrazimo licna imena u rumunskim selima 
na teritoriji centralnog Banata-Ecki, Jankov Mostu, Sutjesci, Torku, Uzdinu. Cilj istraiivanja 
је Ьiо da se utvrdi koja su imena Ьila popularna u proslosti, da li se i danas pojavljuju i u kojoj 
meri, koja su imena danas пajpopularnija, kao i da se utvrdi njihova evolucija i poreklo. 

Na osпovu doЬijenih rezultata, mozemo konstatovati da је od 1900. godine ра do za
vrsetka Prvog svetskog rata, pored tradicionalnih imena koja srecemo kod rumunske populaci
je na ovom prostorima (Ana, Floarea, Јоп, Marija, Petru, Sofija, Todor, Vioara) u opticaju 
је bio i citav niz madarskiћ i germanskih imena (Andras, Erzebet, Ferenc, Љoljka, IStvan, 
Janos, Joska, Sandor, Hans, Кlaus). Buduci da su, posle 1918. godine, zamenjena imenima 
drugog porekla, madarska i germanska imena polako iscezavaju. Pored tradicionalnih imena, 
kojajos uvek istrajavaju, posle 1920. godine pojavljuju se slovenska imena. Posle koloniza
cije izvrsene posle 1945. godine (radi se о dolasku stanovnistva iz Bosne), ova imena beleze 
pravu ekspanziju. Konacno, tl poslednjim decenUama 20. veka, suoceni smo sa "invazijom" 
modernih licnih imena, iz zapadne Evrope {Eduardo, Raul, Roberto). U vezi sa poreklom, 
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belezimo imena latinskog, grckog, slovenskog, hebrejskog, germanskog, madarskog porekla, 
imena specificna rumunskoj onomastici, moderna imena iz zapadne Evrope, lokalne forme. 

Кljucne reci: onomastika, licno ime, etimologija, rumunski jezik, centralni Banat 

Interesu\ pentru numele de persoana ~i in general pentru numele proprii este 
foarte vechi. Dar, de \а primele incercari de а lamuri originea numelor de locuri ~i 

persoane, intatnite in textele vedice ori in operele Greciei antice, pa.na \а constituirea 
unei discipline ~tiintifice speciale care studiaza numele proprii (este vorba despre 
onomastica), calea este lunga. Antroponimia (studiul numelor de pesoana) ~i topo
nimia (studiul numelor de \ocuri), s-au constituit са ramuri а\е lingvisticii abia in 
secolul 19. Араrфа acestora ~i in general largul interes manifestat fata de numele 
proprii se justifica prin caracteristicile ~i valorile distincte а\е acestora in raport cu 
ce\elalte cuvinte а\е \imЬii. 

Primele nume de persoana sau de locuri erau cuvinte comune, folosite ~i 

pentru а desemna numai о anumita persoana ori un anumit \ос in spatiu. Antropo
nimele erau, deci, cuvinte care denumeau о caracteristica fizica sau morala а indivi
dului, о imprejurare legata de viata persoanei etc. Modificarea esentiala s-a produs 
atunci cand о serie de nume au devenit tradфonale ~i au inceput sa fie atriЬuite fiira 
а se mai tine cont de valoarea de adevar а numelui. in acest caz numele se rupe de 
familia de cuvinte din care, prin origine, fiicea parte. Piistrand forma cuvantului co
mun, numele de persoana renunta la sensu\ acestuia. EI nu mai trebuie sa spuna ceva 
despre purtator, ci despre donatori, despre parinti. Un nume de familie Cretu ne spu
ne astiizi са purtatorul este fiul unei persoane cu acest nume ~i nimeni nu se ~teapta 
са idividul in cauza sa аiЬа neaparat parul cret! Treptat, fiecare popor ajunge sa аiЬа 
un inventar de nume de persoana, constituite intr-un sistem antroponimic cu trasaturi 
distincte. Astfel se asigura staЬilitatea numelor de persoana care pot supravietui nu 
numai imprejurarilor care le-au dat na~tere, ci ~i cuvintelor comune din care provin 
~i, de multe ori, chiar limЬii in cadrul careia au aparut. Stabilitatea numelui trebuie 
inteleasa in stransa relatie cu moЬilitatea lui, ре care, in ultima instanta, о determina 
(Ionescu 1975). 

Separarea numelui de baza din care provine face са acesta sa fie supus tuturor 
modificarilor fonetice се afecteazii mai ales cuvintele izolate ale limЬii. Vom aminti 
aici etimologia populara, atat de frecventa in domeniul onomasticii. Numele proprii 
sunt modificate sub infuenta unui cuvant cunoscut, asemanator din punctul de vedere 
а\ formei ~i de la care se crede, in mod fals, са provin. Pentru а transmite prin nume 
cat mai multa afectivitate, acestea sunt modificate in a~a-zisul limbaj infantil 1

, incat 
nici speciali~tii nu mai pot descoperi baza de la care s-a pornit. 

1 Este vorba despre limbajul inventat de maturi ~i generalizat. 
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Valoarea deoseblta ре care о au numele proprii pentru studiul limbli este 
determinata, ln primul rand, de lndelungata Jor persistenta ln timp, ln ciuda modif
carilor Ја care sunt supuse. Numeroase Jimbl vechi din care nu s-a pastrat uneori nici 
un text, au putut fi cunoscute ~i cJasificate numai prin analiza unor nume de Jocuri ~i 
persoane, create ln aceste Jimbl ~i ajunse рапа Ја noi. Este cazuJ limblJor ceJta, Љеrа, 
Jigura, iJira, frigiana, traca. Oe~i, ln general, numeJe proprii urmeaza acee~i evo\Щie 
fonetica са ~i ce!elalte cuvinte а\е limbli, sunt numeroase cazurile cand е\е pastreaza 
trasaturi fonetice ~i morfoJogice din stadiile mai vechi а\е limbli ~i care altfel n
ar putea fi cunoscute. Mai mult chiar, sub forma de nume de locuri ~i persoane, se 
pastreaza sensuri sau cuvinte ie~ite din uz. 

In ероса noastra, numele fiecarei persoane este constituit, ln mod oficial, din 
numele individual ~i numele de familie. Purtat de toti membrii aceleia~i familii, acesta 
din unna diferentiaza persoana nu numai de membrii a\tor familii ci, ln ace\a~i timp, 
о integreaza ln grupul din care face parte prin n~tere. Numind, deci, in raport cu 
familia, acest element este fix ~i ereditar, adica mo~tenit de \а printi, de oblcei ре linie 
paterna. Este interesant de amintit са generalizarea uzului numelui de familie este 
destu\ de recenta. inainte de oficializarea acestuia, oamenii erau desemnati printr-un 
nume unic, caruia i se putea adauga un supranume. Chiar daca ln unele cazuri acesta 
din urma se transmitea din tata in fiu, purtarea lui nu era oЬ\igatorie, putand fi oricand 
schimbat. Indispensabll in relatii\e puЬ\ice, numele de familie devine superfluu pentru 
uzul familial, fiind eliminat de numele individua\, considerat ре drept са baza а sis
temului onomastic. Oesemnand persoana prin referire la еа insa~i, numele individua\ 
deosebe~te de ceilalti membri ai fami\ei ~i este atriЬuit chiar de \а n~tere. In асе\е 
limbl in care numele individu\ui sta inaintea numelui de familie, е\ este desemnat 
prin termenul prenume. Prenumele este folosit fie in forma lui oficiala, а~а cum а fost 
declarat de \а n~tere, fie lntr-o forma modificata, un diminutiv sau hipocoristic. Оаса 
diminutivele, formate prin adaugarea unui sufix, se intalnesc ~i \а cuvinte comune, 
hipocoristicele, forme alinatoare obtinute prin reducere, sunt specifice numelor de 
persoana. Ое exemplu: de \а Ion se formeaza diminutivul Ionel, prin reducere se 
ajunge \а Nelu, se adauga apoi un alt sufix diminutival ~i se obtiune Nelufu, apoi 
unneaza о noua reducere din care rezu\ta forma Lufu. Modificarile se produc, deci, 
са о rеафе in lant ~i de се\е mai multe ori nu mai pastreaza aproape nimic din baza 
de \а care s-a pomit. 

Un prenume este un ansamЬ\u de fonne fonetice ~i morfologice, numite 
variante (Ionescu 2001 ). Cand aceste variante sunt reprezentate prin scris, in an
samЬ\u trebuie sa introducem ~i variantele grafice. Ое exemplu, varianta fonetica 
pronuntata in silabe, lni.cQ.la.iel este diferita de lni.cц.la.iel. Ambele sunt considerate 
drept pronuntari Jiterare, dar prima varianta se scrie Nicolaie (а~а cum recomanda 
normeJe ortografice) sau Niculaie, grafie care, de~i reprezinta mai fidel pronunЏa ac
ceptata са literara, va fi considerata de speciali~ti neliterara. in Iucrarile lexicografice 
(dictionare, enciclopedii), ansamЫul formelor unui cuvant este prezentat printr-un 
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exponent sau reprezentant а\ ansamЬ\ului, саге este titlul artico\ului. Exponentul е 
insii conventional ~i poate fi diferit de Ја о limЬii Ја alta 2. Recunoa~terea caracterului 
conventional а! exponentului inseamnii са, pentru lingvist, toate formele unui cuvant 
sunt Ја fel de importante. Ре de alta рагtе, Ја fel са in cazul cuvintelor comune, toate 
prenumele formal inrudite prin origine, formea?..ii о "familie", care poate fi mai res
transii sau mai extinsii, in functie de scopul fiecarei lucrari ~i de natura materialнlui 
prezentat. 

Etimologia este cu siguranta domeniнl се\ mai fascinant а\ lingvisticii, nu 
numai pentru puЫicul larg, ci ~i pentru speciali~ti, cu deoseblrea са ace~tia sunt con~
tienti de faptul са acest doшeniu este ~i се! mai dificil (Hristea 1968). Etimologia s-a 
niiscut in vechea Grecie, unde era practicata de istorici, geografi, filozofi. Ciiutand 
sii justifice роzфа sociala ~i politica а unei persoane, familii sau cetЩi prin gasirea 
нnor eroi epoпimi, primii etimologi~ti au trebuit, in mod fatal, sii se ocupe de numele 
proprii. Reconstituirea istoriei cuvantului ~i descopeгiгea "adeviiratului lui inteles'', 
nu ега posibllii Тага temeinice ~i numeroase cuno~tinte despгe limbaj ~i despгe fiecaгe 
limЬii in parte, cuno~tinte саге, acumulate in decursul timpului, au dus Ја constituirea, 
in seco\ul 19, а ~tiintei limЬii. Dificu!Щile \egate de stabllirea unei etimologii corecte 
explicii pгudenta, reticenta ~i chiar renuntarea, astfel са sunt din се in се mai pЩini 
lingvi~ti саге se ocupa de etimologia cuvinteloг. А face etimologie inseamna а stablli 
existenta unei relatii intre douii cuvinte, etimonul sau baza ~i deгivatul siiu morfologic 
ori semantic. Legiitura se poate face fie intre elemente ale acelei~i limbl, fie intгe 
elemente apaфnand unor limbl diferite, cand este vorba despre imprumuturi. Сит 
fiecare cuvant repгezinta unitatea dintгe latura sonoгii ~i semnificatie, istoria cuvan
tului comun poate fi reracuta urmarind ~i comparand ambele elemente. Lucrul acesta 
nu este posibll \а numele proprii, intгucat multe dintгe ele nu mai au sens sau acesta 
аге о natura deoseЬitii, саге sprijina, intг-o miisurii mult mai micii, studiul etimologic. 
In acest caz, cercetaгea trebuie sii se sprijine mai mult ре latura sonoгii а cuvantului. 
Folosind compaгatia intгe limbl, se poate ajunge, tгecand de Ја un etimon Ја altul mai 
indepiirtat, panii Ја etimonul inфal. In rezolvarea etimologiei oгiciirui cuvant trebuie sii 
se гespecte о serie intreaga de criterii, са, de pildii, cronologia ( etimonul trebuie sii fie 
mai vechi decat derivatul siiu), transmiterea (pentru са un cuvant sa poata tгесе dintг
o Jimba in a\ta intre grupurile lingvistice trebuie sa existe contacte social-culturale 
in timp ~i spatiu), etc (Graur 1965). Daca, in principiu, lipsa atestaгilor documentare 
nu afecteaza coгectitudinea etimologiei unui cuvat comun, pentгu numele proprii, еа 
depinde in pгimul rand de numiirul ~i calitatea informatiilor ре care Је avem despгe 
nume. Lipsa acestora poate face cl1iar imposibllii giisirea etimonului corect. 

FiiЩa sociala ~i rationala pгin excelenta, omul, nu poate fi conceput in afara 
relatiilor cu semenii sai. Necesitatea legiiturii permanente intгe membгii colectivi
tЩii, гealizata pгin limbaj, се\ mai important mijloc de comunicare ~i instгument а\ 

2 in romana, de exemplu, s-a staЬilit conven(ia de а reprezenta ansamhlul formelor unui verb prin forma de 
infinitiv prezent, iar in rusa sau ln alte limЬi printr-o form1i а indicativului prezent. 
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gandirii, а impиs crearea ~i perfectionarea иnиi mod special de desemnare personala. 
Sиntem oЬ\igati sa vorbim nи nиmai despre noi, ci ~i despre ceilalti. Си cat nиmarиl 
acestora este mai mare, си atat se simte mai асиt nevoia de а-1 nиmi ре fiecare intr-o 
maniera sigиra, constanta, prin acele~i elemente ~i си mijloace lingvistice cat mai 
economice. Nи trebиie sa иitam, insa, са orice individ poate fi desemnat nu nиmai 
prin nиme de persoana ci ~i prin cиvinte comиne. Mai mиlt chiar, in anиmite momen
te ale comunicarii, acest mod de а numi devine absolut indispensabll. Comparand 
posiblliЩile amintite, vom intelege mai Ьine rolиl ~i valoarea nиmelиi personal. 

Cercetarea nиmelor de persoana romane~ti а devenit о preocиpare mai vie la 
inceputиl sec. 20 3, dar abla in а\ patrиlea deceniи аи aparut dоиа incercari de sinteza 
regionala, rara insa са vreиna dintre acestea sa ajunga а stablli baza hagiografica ~i 
nici principiile се domina aceasta ramиra а onomasticii. Aproape toate stиdiile de 
toponimie ~i antroponimie aparute in Iiteratura romana de specialitate se opresc Ја 
discиtarea иnиi material onomastic concret, atestat in diferite documente sаи adиnat 
direct prin anchete ре teren. Pиnctul de vedere mai mиlt practic din care а fost privit 
materialиl onomastic, fapt datorat in mare parte lipsei de cиlegeri de nиme proprii, 
n-a permis elaborarea иnor lиcrari си caracter exclusiv teoretic 4• 

Referitor la cercetarile onomastice intreprinse ре meleagurile voivodinene, 
remarcam, in aceasta ordine de idei, са ele аи fost pЩine, numarul de lиcrari de spe
cialitate din acest domeniи fiind insuficient 5

• Avand in vedere toate acestea, ne-am 
propиs sa cercetam nиmele de persoana in satele romane~ti de ре teritoriиl Banatиlиi 
Central - Ecica, Iancaid, Torac, Sarcia ~i Uzdin. 

Prenиmele folosite in perioada anilor 1900-2000 аи fost adиnate ре baza 
Caфlor matricole, nиmarиl Ior fiind in јиr de 1200 (f'ara variantele grafice ~i formele 
corespиnzatoare in alte limbl). In acest sens, риtет vorbl despre trei perioade distinc
te referitoare Ја notarea prenиmelor: 

1. Dureaza pana in anиl 1919, cand notarea nиmelor in docиmente s-a racиt, 
datorita inflиentei stapanirii austro-иngare, ln limba maghiara; 

3 iп 1930 ~tefan Ра~са constata "о ероса de inflorire а studiilor onomastice", referindu-se la cele de antro
ponimie. 

4 Nu putem trece ct1 vederea peste cateva lucrari mari de antroponimie ~i toponimie romaneasca. Е vorba, 
in primul rand, de prefiosul studiu cu caractcr monografic al lui ~tefan Ра~са ( 1936). Nume de persoane .ri 
пите de animale in Jara Oltului. Bucure~ti. Cu toate са aduce in discu\ie un material dintr-o singur!i regiune, 
aceasti'i lucrare este prima саге pune in lumina trasaturile generale ale sistemului antroponimic romanesc. 
Avand un alt specific, lucrarea lui N. А. Constantinescu ( 1963). Dic(ionarul onomastic romdnesc. Bucure~ti, 
cuprinde un material valoros, mai ales pentru studiul istoric al antroponimiei romane~ti. О alta lucrare este 
ееа а acad. Al. Graur (1965). Nume de persoane. Bucure~ti, in care gasim о serie de proЬ\eme legate de 
sistemul antroponimic in general, ilustrate cu exemple concrete din diferite limЬi. О lucrare de toponimie, 
deoseЬit de pretioasa, este ееа а acad. Iorgu Iordan (1963). Toponinzia ronzdneascii. Bucure~ti. 

5 Men\ionam doua: Radu Flora (1976). Nume de familie romane~ti din Banat, in ContriЬЩie la istoria cultura
Hi а romiinilor din Voivodina. Panciova, 71-125 ~i, de acela~i autor, Porecle romiine~ti din Banatul Iugoslav, 
in ContriЬЩie la istoria culturala а romiinilor di11 Voivodi11a. Zrenjanin, 73-105. 
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2. Incepe cu anul 1920, cand notarea numelor ln documente se face cu litere 
chirilice, aceasta mentindu-se pana ln anul 1941, cand lncepe scrierea cu litere lati
ne; 

3. Coincide cu finalizarea celui de-al Doilea Razboi Mondial (anul 1945) 
cand numele sunt, pana in prezent, notate in Сафlе matricole cu litere chirilice. 

Cand este vorba despre originea ~i folosirea numelor de persoana, tragem 
unnatoarele concluzii: 

Incepand cu anul 1900 ~i pana dupa Primul Razboi Mondial, ре langa nu
mele tradфonale lntalnite !а populatia romaneasca ре aceste meleaguri, inregistram 
о serie de nume personale maghiare ~i germane (Aпdras, Ezsebet, Fereпc, IЬolyka, 
Istvaп, Јапоs, Jбska, Saпdor, Напs, Юaus). Prezenta lor se explica prin faptul са ln 
localiЩile romane~ti de ре teritoriul Banatului Central au trait familii de meseria~i, 
de origine maghiari sau nemti. Toate numele au fost, ln aceasta perioada, scrise ln 
documente, а~а cum am mentionat mai sus, in limba maghiara. Iata corespondentele 
maghiare ale unor prenume: Alexaпdru - Saпdor; Aпdrei - Aпdras; Aпgheliпa 
- Aпgyalka; Augustiп - Agostoп; Avram - Abraham; Barbara - Borblla; Са
Ща - Кataliп; Dezideriu - Dezso; Elisabeta, Saveta - Erzsebet; Filip - Fiilop; 
Floarea - Virag, Flora; Gheorghe - Gyorgy; Ша - Illes; Iosif - Jбzsef; Iuliu -
Gyula; Luca - Lukacs; Magdaleпa - Magdolпa; Margareta - Margit; Martiп 
- Martoп; Matei - Matyas; Mihai - Mihaly; Nicolae - Miklбs; Pavel - Pal; Petru 
- Peter; ~tefaп - Istvaп; Todor - Tivadar; Toma - Tamas; Vasa - Vazul; Vicheпtie 
- Viпce. О situatie foarte interesanta avem !а Torac unde numele au о lnfЩi~are mai 
"romaneasca" ln documente, ln sensul са unele sunt scrise chiar ln original sau dupa 
forma maghiara este, in paranteza, trecuta forma romaneasca а numelui, de exemplu: 
Saпdor (Alexaпdru) Balos. 

Referitor Ја numele tradфonale inta!nite !а populatia romaneasca, constatam 
са ele sunt, cu precadere, acelea~i ln toate cele cinci a~ezari. Enumeram, ln cotinuare, 
cele mai populare prenume folosite ln aceasta perioada: 

1. Ecica: Апа, Aurel, Floarea, Gheorghe, Gheorghiпa, Iоп, Ioпel, Iosif, luliaп, 
Iuliaпa, Maria, Madiпa, Marioara, Petru, Romaп; 

11. Iancaid: Апа, Gheorghe, Luciaпa, Maria, Pavel, Persida, Todor, Valeriu, Vio
ara; 

III. Siircia: Апа, Elisabeta, Floarea, Iоп, Iosif, Maria, Nicola, Pavel, Petru, Vale
riu, Vioara; 

IV. Torac: Апа, Aпgheliпa, СаЩа, Costa, Floarea, Gheorghe, Iоп, Iosif, Iuliaпa, 
Maria, Petru, Todor, Vicheпtie, Vioara. 
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V. Uzdin: Adam, Апа, Costa, Floarea, Florica, Gheorghe, Iоп, Liпca, Maria, 
Petru, Sofia, Todor, Vasa. 

IncontestaЬiJ, сеЈе mai populaгe ~i mai fгecvente sunt feminineJe Апа ~i 

Maria (cu toate vaгianteJe Јог), agreate ~i foJosite nu numai in trecut, ci ~i in pгezent. 
De~i populaгiatea Јог in momentuJ de fata nu se соmрага cu populaгitatea unoг altoг 
nume de influen!ii apuseanii, au reu~it, in pofida vгemii, sii se mentinii. Pгintre mas
culine domina Iоп (cu toate vaгianteJe), саге, asemenea feminineJoг Апа ~i Maria, 
араге ~i astiizi. Магеа majoгitate а pгenumeJoг enumeгate mai sus, pгintre саге ~i 
Abel, Achim, Arcadie, Catalin, Cataliпa, Damiaп, Damianca, Domnica, Evdo
chia, Felicia, Пеапа, Iordaп, Iosif, Livia, Rachila, Rusalin, Rusalina, Saveta, 
Solomia, Varsavia, astiizi nu mai apar deJoc. Abandonate sunt ~i unele pгenume 
specifice unoгa dintгe IocalitЩi: Coriolan ~i Sever (Ecica), Cuzana (Iancaid), Levi 
(Sarcia), Reveca ~i Vicheпtie (Torac ). La feJ imegistгam ~i prenume rаге, precum 
Arzen, Bazil, Meda, Srboslav, Кraпislav, Raпislav, саге apar о singura data. 

Dupii anul 1918 ( dupa terminarea гiizboiului), prenumeJe maghiaгe ~i germa
ne араг tot mai pЩin, fiind inlocuite cu pгenume de aJta oгigine. Ре Janga pгenumele 
tгadфonaJe, care inca mai peгsistii, dupa anul 1920 inгegistгam (spoгadic) араrфа 
prenumeJor sJave care, dupa coJonizaгea care а avut Јос dupa anul 1945 ( este vorba 
despre venirea populatiei din Bosnia), marcheazii о adevarata expansiune (Boza, Bo
zica, Jasmina, Јеlепа, Mile, Milesa, Milica, Milka, Milutin, Miodrag, Milivoje, 
Milorad, Radomir, Nedeljko, Nemanja, Neпad, Obrad, ОЬrеп, Radeпko, Radi
voje, Radmila, Spomeпka, Sreteп, Zeljko, Zivaп etc.). 

in finaJ, in ultimele decenii ale secoJului tгecut (anii '70 ~i '80) avem de-a 
face cu о adevaгatii "invaziune" а prenumelor moderne, de provenienta apuseanii 
(Eduardo, Miraпdinio, Patric, Patricia, Raul, Roberto). La feJ а devenit о "moda" 
са nou-nascЩii sa primeasca doua pгenume (Darisela-Vanesa, Adina-Maria, Ser
giu-Valentin), се in tгecut nu а fost cazul. Jn acest sens, constatam urmatoaгele: 

1. Evitaгea antroponimeJoг tгadфonaJe; 
2. Inteгesul pentгu numeJe stгiiine. 
in tгecut, alegerea ~i atriЬuirea numelui nou-nascutuJui era in stгansii Jega

tura cu oblceiuJ de а i se асогdа numeJe unuia din paгinti sau bunici. Astiizi, acest 
oЬicei se practica foarte rar. Inca un factoг care influenteazii foarte mult alegerea 
numelui sunt casatoriiJe mixte. Putem spune, in acest sens, са astfeJ de ciisatorii au 
fost о adevarata гaгitate !а Uzdin, aceJ~i fapt constatandu-J ~i in pгezent. Nu acela~i 
Jucru е vaJaЬiJ insa pentгu ceJeJalte patru JocalitЩi. De~i in trecut mai rare, in prezent 
~еЈе mai multe casatorii mixte au Јос Ја Ecica ~i Sarcia, mai pЩine Ја Iancaid ~i Torac. 
In afara de casatoriile mixte, spre fineJe veacului 20 au Јос tot mai muJte casatorii 
аЈе barba!ilor de ре aceste meleaguri cu femei originare din Romania. Consecin!ele 
acestui fenomen consta in imbogЩirea inventarului de antroponime а! acestui tinut 
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cu prenume moderne, de inftuenta occidentala, fiind Iansata, totodata, ~i "moda" de а 
se acorda nou-nascutuJui doua prenume. 

О parte din prenume арафn categoriei ћnprumuturilor care au patruns in 
onomastica romaneasca ре diferite cai din numeroase Jimbl се арафn familiiJor 
indo-europeana ~i semito-hamitica. Din punctuJ de vedere аЈ str~cturii, prenumeJe in 
discЩie sunt Ја origine siтple, сотриsе saufrazeologice. Numele simpJe sau mo
notematice sunt intalnite in toate Jimblle ~i reprezinta modalitatea ееа mai veehe de 
desemnare а persoanei. Compuse\e, de regula bltematice, sunt formate prin a\aturarea 
а doua cuvinte af\ate adesea intr-un raport de determinare. Din punctuJ de vederea 
аЈ semnificatiei \а origine, avem пите persoпale de iпspira(ie profaпii (nume des
eriptive) ~i пите de iпspira(ie religioasii. СеЈе din prima eategorie reprezinta mo
daJitatea ееа mai veche de desemnare personaJa. Asemenea nume provin din cuvinte 
comune еараЬiЈе "sa deserie" persoana sau о imprejurare Jegata de na~terea sau viata 
aeesteia. Aceste prenume se refera Ја: о particularitate fizica sau morala, са de exem
p\u culoarea pielii sau а paruJui, talia, forta, sJaЬiciunea, insu~iri moraJe (Alblna, 
Bianca, Melania, Andrei, Felicia etc.), rangul sau pozi{ia socialii (Eugen, Marta, 
Patricia, Regina, ~erban ete.), pozi{ia in familie (Octavian), originea etnicii sau 
localii (Adrian, Domaschin, Delia, Lidia, Magdalena, Roman, Sablna), funcfii, 
meserii, indeletniciri (Gheorghe), regnul vegetal, mineral sau animal (Florin, Roza, 
Suzana, Violeta, Viorica, Artur, Leontin, Margareta), momentul nщterii copilului 
(Lucia), sentimentele piirinfilor fafa de noul niiscut (Dorel). 

Din punctul de vedere а! originii, avem: 

Prenume latine$fi: 
Adrian, Adriana, Angel, Angela, Aurel, Aurelia, Cornel, Cornelia, Cristian, 
Cristina, Felicia, lulian, luliana, Laura, Lavinia, Marin, Marina, Natalia, Ro
man, Romana, Romulus, Sabln, Sablna, Silvia, Silviu, Titus, Тraian, Valeria, 
Victor, Victoria, Virginia; 

Prenume grecцti: 
Alexandra, Alexandru, Anastasia, Andrei, Casandra, Ciprian, Damian, Diogen, 
Elena, Eugen, Eugenia, Filip, Gheorghe, Isidora, Melania, Minodora, Nicolae, 
Olimpia, Parascheva, Persida, Petru, Sebastian, Sofia, ~tefan, Teodor, Teodora, 
Vasa, Vasile; 

Prenume slave: 
Blagoje, Bogoljub, Boza, Cedomir, Draga, Dragan, Dragica, Dragomir, Dra
gomirca, Dusan, Dusanka, Gordana, ЈаЫаn, Jasmina, Ljublca, Mircea, Nada, 
Nedeljko, Ognjen, Radmila, Sladan, Sladana, Smiljana, Spomenka, Srblslav, 
Stanko, Vukasin, Vukosava, Zdravko; 
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Prenume ebraice: 
Adam, Avram, Beniamin, Daniel, Daniela, Elisabeta, Eva, Gabriel, Gabriela, 
Ша, Ion, Isac, Iordan, Iosif, Magdalena, Mihai, Rachila, Sima, Solomia; 

Prenume germane: 
Bruno, Elvira, Genoveva, Gizela, Hilda, Irma, Luiza, Matilda, Richard, Ro
bert; 

Prenume maghiare: 
Arpad, Geza, IЬolya, Piroska; 

Prenume specifice onomasticii romane~ti: 
Brandu~a, Doina, Horea, Marioara, Sorin, Sorina, ~erban, Viorica; 

Prenume moderne (creatii sau imprumuturi din Occident): 
AIЬerto, Alessia, Bianca, Brigitta, Gratiela, Mirandinio, Monica, Patric, Patri
cia, Robert; 

Forme locale (este vorba despre nume de pers" diminutive sau hipoc. create de Ја 
prenume cunoscute, sau despre prenume care pot fi explicate din punct de vedere 
etimoJogic): 
- Ecica: Bosioc - corespunde subst. dialectaJ bosioc "busuioc"; Codrea - corespunde 
subst. codru; Ginu - forma masc., provine din Virginia; Leorian - forma pentru 
Laurentiu; Luciu - corespondent masc. pentru Lucia; Mic~a - hipoc. de Ја Maxim; 
Mifu - hipoc. de Ја Mihai(I); Neg1·u~a - corespunde adj. negru; Oliviu - corespon
dent masc. pentru Olivia; Tini - hipoc. de Ја Cristina, Constantina sau Valentina; 
Verginica - forma pentru Virginia; 
- Iancaid: Delian, Deliana - forme pentru Delia; Firut - forma masc" provine din 
Zamfira; Livian - forma pentru Liviu; Virginel - corespondent masc. pentru Vir
ginia; 
- Siircia: Ginel, Ginica - forme pentrt1 Virginia; Octi - hipoc. de Ја Octavian; 
- Torac: Baluta - corespunde adj. diaJectaJ Ыi! "Ыond"; Chenta - hipoc. de Ја Vi-
chentie; Gineta - provine din Virginia; Lazi - hipoc. de la Lazar; Livi - hipoc. de 
la Liviu; Масе~ - forma pentru Matei; Pica - hipoc. de Ја Sofia; Tibl - hipoc. de la 
TiЬeriu; Zaria - forma pentru Zaharia; 
- Uzdin: Cezaura - forma fem" provine din Cezar; Cibl - corespunde subst. magh. 
csiЬe "pui de gaina"; Clermentina - forma pentru Clementina; СоЩа - hipoc. de Ја 
Nicolae; Damianca - forma pentru Damiana; Darisela - forma pentru Daria; Davi
nela - forma pentru Dafina; Ilufa - forma fem" provine din Ше; Iosimel, Iosimela 
- fonne pentru Iosif; lovinel - diminutiv de Ја lova; Leodora - forma fem" provine 
din Шodor; Linfu - s-a format de \а numele de familie Linfa; Milonia - provine 
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din Milu < Emilian; Miuta - hipoc. de Ја Mihai(I); Pavilica - diminutiv de Ја Pavel; 
Petrinel - diminutiv de \а Petru; Petroi, Spariosu - nume de familie folosite са 
prenume; Sanel - corespondent masc. pentru Sanela; Savu - forma pentru Sava; 
Sofina - forma pentru Sofia; Tanut - hipoc. de Ја Atanasie; Vasin - forma pentru 
Vasile; Vinculescu - s-a format de \а numeJe de familie Vinca; Vuica - forma pentru 
Voica. 

In afara de prenиmeJe enиmerate mai sиs, inregistram ~i о serie de prenиme 
necиnoscиte sаи incerte din punct de vedere etimoJogic ~i аЈ semnificatiei. Acestea 
sunt: 
- Iancaid: Budiana, Chenuta, Cuzana, Dachin; 
- Torac: Bebl, Pupa, Tunita, Zeluta; 
- Uzdin: Bitu, Gaicea, lzdru, Pleskud, Тrintu, Varsavia. 

UneJe din aceste nume pers. se pot, totu~i, pune ln Jegatura cu uneJe prenu
me, forme hipoc., teme onomastice, adjective sau verbe: Вitu - corespunde temei 
Bit-, frecventa ln onomastica traca; Cuzana - se pune ln Jegatura cu Cuza, Ја origine 
probaЬiJ hipoc. de Ја Cozma; Dachin - se риnе in Jegatиra си Dache, hipoc. de Ја 
Constandache sаи Iordache; Gaicea - se риnе ln Jegatиra си ebr. Ghedeon; lzdru 
- se pune ln Jegatura cu isdrail "nume co\ectiv dat poporuJиi evreiesc", sinonim cu 
"evreii"; Pupa - poate fi о porecJa de Ја vb. а рира; Varsavia - se presиpиne са 
provine fie din Var, hipoc. de Ја Varlaam sаи Vartolomeu, fie са este forma pentrи 
Jat. Varus, cu semnificatia »stramb Ја picioare«. CeJeJaJte prenume - Bebl, Budiana, 
Chenufa, Pleskud, Trinfu, Tunita, Zelufa raman Таrа expJicatie. 

Exista, Ја feJ, ~i prenume de inspiratie reJigioasa. RoJuJ Jor era de а-Ј риnе 
ре nou nascut sиЬ protectia divina ~i sa-i asigure astfeJ supravietиirea. О parte din 
aceste nume, lnsa, devenind tradфonaJe ~i raspandite fiind de Ја о generatie Ја aJta 
~i de Ја иn popor Ја aJtuJ, nu-~i mai pastreaza vaJoarea Jor mistica inфa!a. De oЬicei, 
astfeJ de formatii pastreaza pana astazi amintirea numero~iJor zei ~i zeite. De numeJe 
diviniЩilor EgiptиJиi Атоп ~i Isis sunt Jegate actuaJeJe Maria, Mariana ~i Isidora. 
La feJ exista ~i prenиme reJigoase de origine ebraica (Adam, Ion, Iova, Isac) precиm 
~i prenume care evoca sarbatori cre~tine (Craciun, Natalia), sau caJitЩiJe moraJe аЈе 
иnиi bun cre~tin (Grigore). 

Се s-ar intampJa daca nи ar exista nиmeJe de persoana? 
RaspunsuJ 11 poate da oricine amintindи-~i de асеЈе sitиaЩ cand, discutand 

сн cineva despre о persoana cиnoscиta, uita numeJe acesteia. Pentru а fi inteJes de 
catre interJocиtor, vorЬitorиJ va trebui sa-i transmita acestuia informatiile necesare 
pentrи а face posiЬiJa recиno~terea persoanei, nefiind rare cazuriJe cand, din diferite 
motive, acest Јисrи nu este posiЬiJ, comиnicarea devenind imposiЬiJa. Iata, deci, cat 
de mиJt este facilitata exprimarea reJaЩJor interumane prin foJosirea nиmeJor de per
soana. in functie de contextuJ lingvistic ~i situationaJ, uzuJ acestora permite realizarea 
unei importante economii de mUJoce Jingvistice ~i de timp, aduce cJaritate ~i precizie 
ln comunicare. 
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AJegerea ~i atriЬuirea numeJui unui nou-nascut au fost ~i sunt evenimente 
de maxima importanta in viata fiecarei familii. In ероса noastra, Jiteratura, muzica, 
fiJmuJ, devin surse din се in се mai cautate 'in aJegerea prenumeJor. Dorinta de uni
citate, de distinфe, aduce 'in uz о serie de eJemente noi, creatii noi, imprumuturi din 
alte limbl. Factorii estetici orienteaza aJegerea catre асеЈе prenиme care parintilor li 
se par "frиmoase" 'in sine, prin 'imblnarea armonioasa а suneteJor. Este sigur са, in 
aceste situaЩ elementul sublectiv este се! mai puternic. Probabll са moda ~i spiritul 
de imitatie sиnt 'inca factorii си ееа mai 'intinsa razii de actiиne. Un prenиme este 
ales nиmai "pentru са se poarta" intr-o anumita perioada sаи este purtat de о mare 
personaJitate. 

De~i aJegerea numeJиi nou-niiscиtиJui este о proЫemii intima а piirintiJor, 
sunt ~i din aceia care cer sfatuJ aJtuia. inainte de а hotiir'i, parintii ar trebui sa tina 
seama de urmatoareJe Jиcruri: prenumeJe aJes Ја na~tere va fi pиrtat toata viata ~i 
nиmai impreиna cu nшneJe de familie. Dacii in copilarie formeJe hipocoristice ~i di
minutivaJe 'incarcate de afectivitate sunt Ьinevenite ~i nи deranjeaza, nu aceJ~i Jucru 
se intampJa Ја maturitate ~i Ја batranete. Sunt mиJt mai convenablJe, deci, formeJe 
oficiaJe, soJemne ~i mai neиtre аЈе prenиmeJor, de Ја care se pot forma о mиJtime de 
hipocoristice ~i diminutive pentru uzuJ familiaJ. In аЈ doilea rand, aJegerea ar trebui 
sa se faca tinand seama ~i de nиmeJe de familie, mai exact, de annonizarea acestuia 
си prenиmeJe. De ехеmрЈи, иn nиme de familie Jиng se imblnii mai armonios си 
un prenume scurt ~i invers. Un nume de famiJie foarte obl~nиit ~i frecvent se poate 
asocia си иn prenume mai pЩin frecvent. In сееа се prive~te preJиarea иnor nume 
straine, parintii trebиie sii dea dovadii de gиst, moderatie, simt аЈ limbli. 
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Dr Laura Spariosu 

SOME REFERENCES ABOUT PERSONAL NAMES 
OF ТНЕ ROMANIANS FROM CENTRAL BANAT 

SUMMARY 

Speaking about the investigation ofpersonal names in the Romanian villages 
in the territory of Central Banat - Ecka, Jankov Most, Sutjeska, Torak, the goal of the 
research was to estaЬ\ish which names were popular in the past, if they appear today 
and to which extent, which are the most popular names today, as well as to estaЬ\ish 
their origin. 

On the basis of the achieved results, we cou\d conclude that from 1900 till 
the end of World War 1, in addition to the traditional names encountered among the 
Romanian popu\ation in these regions (Апа, Floarea, Ion, Maria, Petru, Sofia, 
Todor, Vioara), а series of Hungarian and German names was a\so used (Andras, 
Erzsebet, Ferenc, IЬolyka, Istvan, Janos, J6ska, Sandor, Hans, Юaus). As for the 
traditional names of the Romanians, we conclude that they were mostly the same in 
all five locations. The most popular female names are Апа and Maria, and the male 
name Ion. 

At the end of World War I, in addition to the traditional names, after 1920 
there appear Slavic names. These names recorded real expansion upon the coloniza
tion implemented after 1945 (Boza, Bozica, Jasmina, Mile, Milesa, Milica, Milka, 
Milutin, Milivoje, Milorad, Radomir, Nedeljko, Nemanja, Nenad etc). Finally, 
in the last decades of the 201h century, we were faced with the "invasion" of modern 
personal names from West Europe (Eduardo, Raul, Roberto, Vanesa). 

In the past, the selection and giving of names were closely related to the cus
tom that the newborns get the names of their parents or some other ancestor. Today, 
this custom has almost died out. Mixed marriages form another factor whose influ
ence is decisive in the selection ofnames. Unlike Uzdin, where such marriages were 
and still are rare, in the other four places this phenomenon is frequent. In addition to 
the mixed marriages, at the end of the previous century there were more and more 
numerous marriages between the males of the Romanian nationality from these re
gions and the females coming from Romania. The consequences ofthis phenomenon 
are reflected in the enrichment ofthe inventory ofpersonal names Ьу modern anthro
ponyms from West Europe: at that time, "the fashion" was also launched to give the 
child two names: Darisela-Vanesa, Adina-Maria. 
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SТILISТICA GERUNZIULUI ROмANESC 

Mr Minerva Trajlovic-Kondan 

SAZETAK 

U radu Stilistica gerunziului roтdnesc sagledava se stilisticka obojeпost geruпda и 
rumuпskom jeziku tokom vekova. Као grada, и ovom radu, poslufili su tekstovi iz stare knji
revnosti, Letopiseful Tarii Moldovei, G. Urekea iz XVII veka, rad Ј. Vakareskua, lstoria pre
aputernicilor lтpara/i otoтani iz XVIII veka, pesme Mihaja Emineskua, Epigonii, Revedere, 
Luceafiirul, Melancolie, Fiind Miet, paduri cutreieraт, Strigoii, Ca/in i Cugetarile siirmanului 
Dionis iz XIX veka, пovela Balaurii, Mihaila Sadoveanua i pesme iz zЬirke Plumb, Dorda 
Bakovije iz ХХ veka. 

Rumuпskijezik, u svim fazama svoje evolucije, veoma cesto priЬegava koпdeпzova
пim strukturama, и cilju postizaпja razпih stilistickih efekata. Јеdапа od takvih strukturajeste 
i geruпdska koпstrukcija, koja se, iz siпtaksicke perspektive, javlja kao kondeпzator raznih 
receпicпih struktura, odпosno kao predikat implicitпih receпica. Geruпd izrafava radnju, za 
razliku od drugih nelicпih glagolskih oЫika koji је samo imeпuju. Implicitпo, geruпd izrafava 
sve kategorije glagola: staпje пасiп, vid, lice. Temporalпa vredпost geruпda је relativna i опа 
se odreduje koпtekstualno. Geruпd је oЫik koji пајсеsсе preuzima vremeпske i modalпe 

vredпosti upravnog glagola, ali оп moze imati i razlicitu vremeпsku ili modalпu vredпost, 

и odпosu па upravпi glagol. Subjekat geruпda је пајсеsсе ideпtican sa subjektom upravne 
recenice. Geruпd, medutim, moze imati i zasebaп subjekat и odпosu па upravпi glagol. 

Upotreba geruпda u rumuпskom jeziku, pored postizanja razпih stilistickih efekata 
dopriпosi i ekonomicпosti jezika. Geruпdsku koпstrukciju, u analiziraпim primerima, karak
terise ucestala upotreba, dvosmisleпost zпacenja, koпcizпost, saZetost i ekspresivпost. Buduci 
daje radпja izraZeпa geruпdom пeograniceпa u pogledu trajaпja, geruпd је пасiп koji se koristi 
veoma cesto i u prozi i u poeziji, kako od strane pisaca iz starijih epoha razvoja rumuпske 
kjizevnosti, tako i od pisaca iz ХХ veka. Aпaliza frekveпcUe, razпolikosti i dvosmisleпostosti 
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ovog glagolskog nacina u rumunskom jeziku, pokazuje, u kojoj meri, gerund doprinosi 
umetnickoj stilizaciji teksta. 

Кljucne reci: gerunziu, stilistica, frecveщa, concizie, ambiguitate, valente artistice 

Tendintele actuale de modernizare а limbli romane, converg spre un caracter 
sintetic а! limbli, iar, verbele !а gerunziu au capacitatea de exprimare succinta а сееа 
се s-ar fi exprimat prin construфi ample, dand mesajului valente artistice. Valorifi
carea stilistica sau expresiva а gerunziului, ln special cu sugestia duratei neterminate 
~i amblguitatea semnificatiei, poate fi lntalnita ln numeroase opere, lncepand cu \iter
atura veche ~i pana in zilele noastre. 

in limba romana, geгunziul se remarca, atat prin frecventa intrebuintarii, cat 
~i prin multiplicitatea valorilor semantice, el constituind, "atat un mijloc gramatical, 
cat ~i stilistic util" (Caragiu, 1975:89). 

Pentru а oferi о imagine, cat mai cuprinzatoare а modaliЩilor de expresivi
tate stilistica а gerunziului, in operele scriitorilor romani, am ales spre analiza cateva 
e~antioane din epocile reprezentative ale istoriei literaturii romane: perioada veche, 
secolul al XIX-lea ~i secolul al XX-lea. Vom urmarii efectul artistic а! intrebuintarii 
gerunziului la Grigore Ureche-secolul al XVII-lea, Ienachita Vacarescu, secolul al 
XVIII-lea, Mihai Eminescu, secolul а! XIX-lea, Mihail Sadoveanu ~i George Baco
via, secolul al XX-lea. 

Premisele teoretice, de !а care vom porni in acest studiu sunt urmatoarele: 
-Semnele lingvistice, fiind actualizate in planul sintagmatic, primesc anumite 

marci stilistice (explicite sau implicite), care descriu contextei diferite. Un enun! sau 
un fragment de enunt dezvolta doua contexte: unul lingvistic, care se define~te din 
perspectiva dimensiunii semantice ~i unul stilistic, care se define~te din perspectiva 
dimensiunii stilistice а textului.(Irimia 1999: 19). Principiul de functionare estetica il 
reprezinta dialogul dintre planul semantic, manifestat in text !а suprafata lui ~i planul 
latent, aflat dincolo de aceasta suprafata. (Oancea 1998: 171) 

-Realizarea specifica а acestui nivel al limbli i-o asigura marca stilisticaii, 
enuntul lingvistic, in cazul stilisticii literare, fiind reevaluat de ciitre fictiune, prin 
imaginea artistica. (Тота 2001:ЗО1 ). 

-Stilistica literara sau artistica contureaza direфa de studiere а literaturii са 
fenomen de literalitate, focalizand efortul cognitiv al acelora, care tind sa elucideze 
proЫemele semiozei literare, sa lumineze latura ascunsa, conativa а limbajului, aces
ta, la randul ei, fiind sublectiva. (Oancea 1998: 171) 

Referitor la definirea formei ~i valentelor acestui mod in limba romana, 
punctele noastre de vedere, sunt urmatoarele: 

-Gerunziul in limba romana este marcat prin sufixul -dnd, la majoritatea 
verbelor ~i -ind, la verbele cu infinitivul prezent in -i. Cand este urmat de pronume 



SТILISТICA GERUNZIULUJ ROмANESC 391 

neaccentuat conjunct-personaJiii sau reflexiv, gerunziul apare amplificat de vocala de 
legatura и, care este veche lui terminatie. 

-Gerunziul este un mod impersonal, al carui valoare verbala este neta: ex
prima о actiune sub forma de proces, are toate complinirile verbelor Ја modurile 
personale. Totodata, acest continut verbal este sustinut de posiЬilitatea de а putea 
exprima, prin morfeme implicite, categoria de diateza, timp, aspect ~i persoana. 

-Gerunziul este un mod al realitiфi са ~i indicativul, semnificatia sa modala 
fiind echivalenta acestui mod. Mai rar, poate avea semnificatia modala а conjunctivu
lui ~i chiar, а condфonalului. 

-Neavand valoarea temporala absoluta, gerunziul este dependent de verbul 
regent, valoarea temporala а acestuia fiind sugerata de context. 

-Actiunea exprimata de gerunziu are un autor, care, din punct de vederc logic 
~i gramatical, este suЬiectul ei. Verbul Ја gerunziu, contracteaza relatia de interdepen
denta cu suЬiectul propozitei regente, acesta, la randul lui, regizand categoria cazului, 
asigurand legatura dintre verb ~i alti constitucnti din structura propozфci. Relatia de 
interdependenta cu suЬiectul este mai pregnanta in ~а -zisele "constructiile absolu
te", unde gerunziul are un suЬiect propriu, rara rol sintactic ре langa verbul regentiv. 
Posibllitiфle de exprimare ale suЬiectului gerunziului in limba romana sunt foarte 
variate, unele dintre ele fiind dictate de intentiile stilistice ale autorului. 

-Gerunziul formeaza predicatul propozфilor implicite. 
Dintre toate modaliЩile de exprimare de natura sintacticav, cu се\ mai mare 

randament, in textele analizate, functioneaza constructiile contrase, acestea fiind 
echivalente unor propozitii intregi ~i avand avantajul de exprimare concisa, care 
asigura eleganta exprimarii. 

Cum, planul stilistic reprezinta campul, unde se prelucreaza ~i se rafineaza 
expresia lingvistica, este clar de се gerunziul este preferat de scriitorii din toate tim
purile. 

ln literatura veche romaneasca, utilizarea gerunziului are о mare ponctere 
fata de perioadele ulterioare, in primul rand, datorita frecventei lui, dar ~i datorita 
folosirii in locul modurilor personale, chiar ~i in locul infinitivului. Stilistic, optiunea 
pentru gerunziu este determinata, indeoseЬi, de capacitatea acestuia de concentrare 
а semnificatiilor. 

Din opera lui Grigore Ureche, primul mare cronicar moldovean, am ales ееа 
de-a doua parte а portretului lui $tefan се\ Mare, pagina ееа mai reprezentativa а artei 
sale scriitorice~ti, in care sunt reliefate caliЩile de general ale domnitorului: 

"La lиcrиri de razboaie me$fer, ипdе era пevoie iпsщi sa varciia, са viiziin
du-Z ai sдi sa пи sa iпdeperteze $i репtrи aceia raru riizboiи de пи Ыrиiа. $i ипdе 
il blrиia alfii, пи pierdea пadejdea, caci ijtiindu-se cazиt jos, sa ridica deasиpra 
blrиitorilor." (Ureche, G. 1958:20) 
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Trebuie menfionat са, cronicarul Grigore Ureche, а fost format in spiritul 
admirafiei pentru literatura clasica latina, iar in realizarea portretului lui ~tefan се\ 
Mare, avea са model celebrul portret al lui HaniЬal. Aici, imaginea lui ~tefan, este 
realizata dupa toate rigorile artei clasice. Dupa се, in prima parte, sunt enumerate 
"intr-o cadenfa tipica" insu~irile fizice, morale, intelectuale ale acestui conducator, in 
partea а doua, sunt prezentate calitЩile sale de comandant de o~ti, intr-o maniera de 
maxima conciziune. Folosirea gerunziului, aici, nu este intamplatoare. El este prefe
rat pentru capacitatea sa de а exprima concis, lapidar anumite idei. Cele doua verbe 
la gerunziu vazandu ~i ~tiindu, marcheaza, Ја perioade egale, о structura, in care, cele 
mai multe dintre verbe, sunt la indicativ imperfect. Excepfie fac numai construcfia sa 
пи sa indeparteze, care este Ја conjunctiv prezent ~i participiul cazut. Semantic, dar 
nu ~i formal, tot la imperfect se afla verbul copulativ eliptic era in structura la lucruri 
de razboaie mцter. Sugestiile durative ale imperfectului ~i gerunziului plaseaza ima
ginea voievodului intr-un timp а! legendei, al memoriei permanentevi. Conjunctivul 
prezent preJunge~te aceasta iluzie а unei istorii eterne. Semantic ~i armonic, cadenfa 
textului este menfinuta de сеЈе doua gerunzii, conferind fragmentului ritmicitate. 

О alta pagina de literatura veche, care ilustreaza ре deplin posibllitЩile sti
listice ale gerunziului, о intalnim in !storie а preaputernicilor imparafi otomani а lui 
Ienachф Vacarescu. in descrierea audienfei Ја imparatuJ Iosif al 11-lea de Ја curtea 
din Viena, autorul, manevrand cu abllitate tehnica amanuntului semnificativ, creeaza 
un taЫou remarcabll prin viabllitate, comparabll cu memorialuJ lui Nicolae Milescu, 
in audienfa Ја bogdihanuJ Chinei. Iata modul in care este descrisa intrarea in sala 
tronului: 

,Jntrii.nd, Ја u~a vazui ре chezarul in mijlocul casei f"ara de capela, in picere, 
~i de Јос cii.lcii.nd doi p~i, am ingenuncheat turce~te, ~i puindu-mi capul in pamant, 
vrii.nd sa-1 ridic, m-am pomenit cu mana chesarului Ја сар, zicii.ndu-mi са nu face 
trebuinfa de aceasta firimonie ~i sa ma aridic, ~i vrii.nd sa-i sarut mana, а tras-o ~i m
au cunoscut de cand ma vazuse Ја 73 Ја Bra~ov ... " (Piru 1961: 18) 

intre formele verbale din acest text, statistic, gerunziul define ееа mai mare 
pondere. intr-o prima serie de semnificaф, prin gerunziu sunt notate gesturile celui 
care, marcat de emofie, dar stapan ре sine, participa Ја aceasta ceremonie. Amintirea, 
lasata de aceasta ceremonie, este atat de puternica, incat, impresiile sunt impinse pana 
in pragul unui timp foarte apropiat de prezent, prin intermediului sugestiilor durative 
ale gerunziului. Momentele importante ale compartamentului sunt redate de verbele 
Ја gerunziu: intrand, calcand, puindu-mi, vrand, acesta din urma fiind singurul verb 
care se refera Ја imparat. 

Sublectul neexprimat este comun majoriЩii verbelor din text. Totodata, in
tre sublect ~i gerunzii semnalam un raport de interdependenfii. Textul memorialistic, 
reclama un ton evocator. Gerunziile fixeaza acfiunea intr-un timp nedeterminat, dar 
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foarte aproape de momentuJ povestirii. Coordonarea verbeJor Ја gerunziu cu verbeJe 
\а indicativ, din acest text, serve~te pentru а imprima stiJuJui un caracter oraJ, suge
rand totodata impresia de intampJare petrecuta de curand. Entuziasmat de aceastii 
pagina, George CiiJinescu, in capitolul despre Ienachita Vacarescu, conchide: "~i ~а 
unneaza aceasta audienta parca de ieri, insemantii de VacarescuJ cu un minunat sim! 
аЈ atmosferei. "(Calinescu 1941: 120) 

Scriitorul, care а imbogatit mai mult са oricare limba literara romaneasca, 
este Mihai Eminescu. VocabuJaruJ operei lui se improspateaza ~i se nuanteazii, iar 
cuvantuJ, prins ре nea~teptate, comunica mereu ~i mereu sensuri noi, ре care nimeni 
inainte nu le explorase. Cunoscator depJin al graiuJui romanesc, din toate zoneJe Jo
cuite de romani, poetuJ ofera una dintre сеЈе mai compJexe sinteze а\е rostirii roma
ne~ti, lara de care ar fi de neconceput evolЩia JimЬii romane de astiizi. 

О analiza lingvisticii а procedeelor stilistice, folosite de Eminescu, releva о 
anume densitate а constructiilor, care se bazeazii ре structuri gerunziaJe. Preferinta nu 
este detenninata numai de conciziunea expresiei sau de caracteruJ durativ al semnifi
catiei gerunziului, dar, ~i mai aJes, de capacitatea de amЬiguizare ре care о are aceasta 
fonnii verbaJa ~i, dupa cum vom vedea in continuare, de valorile eufonice а\е acesteia. 

intr-o poezie de tinerete, Epigonii, puЫicata in 1870, poetuJ realizeaza, in 
prima parte, о prezentare а scriitoriJor de pana JaAJecsandri, un adevarat compendiu 
in versuri аЈ inceputurilor literaturii romane moderne. 

DistriЬuirea verbeJor de-a Jungul textului sau absenta acestora, concura, ре 
de-o parte, Ја ierahizarea valorica data de opera sau exempJuJ moraJ а\ fiecaruia. in 
cadrul acestor forme verbaJe, gerunziul are о semnificatie aparte. 

in prima strola, un feJ de preambuJ а\ acestei istorii literare, sunt fo\osite 
verbe Ја indicativ. Cand incepe prezentarea primilor patru poeti, nu existii nici un feJ 
de verb: 

" Tichindeal, gura de aur, Mumuleanu glas си durere, 
Pra/e, firea ееа intoarsa, Daniil се/ trist ~i mic .. "(Eminescu, 1991 :4) 

Adancirea, intr-un timp аЈ evocarii, se realizeaza in continuare prin trei verbe 
la moduJ gerunziu, in vederea prezentiirii lui Viiciirescu, Cantemir ~i Beldiman, tran
zфa spre trecut, fiind discret sugeratii, pentru са apoi sii fie folosite verbe la timpuri 
trecute: 

"Vacarescu ciinto.nd dulce а iublrii primavara, 
Cantemir croiind /а planuri din cи{ite ~i pahara, 
Beldiman vestind in stihuri ре razboiul inamic." (Eminescu, 1991 :4) 
Pentru sugestia vaJorii permanente se revine Ја prezent, dar, de data aceasta 

este vorba de prezentuJ istoric. Dupii cum se poate remarca, toate verbele din aceste 
versuri sunt numai Ја moduJ gerunziu. Pentru а mentine aceJ~i niveJ sintactic din 
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primele doua versuri, gerunziile au valoare atriЬutiva, ele sugerand ~i о anumita per
maneщa, prin continutul lor durativ. 

In prezentarea lui Alecsandri, сар а! poeziei romane, din асеа perioada, Emi
nescu folose~te iar gerunziul cu caracter durativ: 

"$i-acel rege а/ poeziei, vecinic tanar $i ferice, 
Се dinfrunze ifi doine$fe, се dinfluier ifi zice, 
Се си basmul povesfe$fe-veselul Alecsandri, 
Се in$irand margaritare ре а stelei Ыопdа raza, 
Асит secolii strabate, о тiпипа lиminoasa, 
Асит rade printre lacrimi, cand о cantii ре Didri. 

Sau visand о иmbrii dиlce de-argint aripe а/Ье, 
Си doi ochi са doиii raze mistice, addnce, dа/Ье, 
Си zdblrea de verginii, си glas Ьldnd, dиios, fncet, 
El fi рипе ре а ei jrиnte mdndrи diadem de stele, 
0 G$azii-n tron de аиr, SQ domneasca /иmi rebe/e, 
$i iuhind-o fiira margini, scrie: "visиl de poet". 

Sаи visand си doina trista а voinicului de munte, 
Visиl apelor addnce $i а stdncelor carunte, 
Visul sa/Ьelor biitrdne de ре umerii de deal, 
El de$fepta-n sdnul nostru dorul fiirii cei striibиne, 
El revoaca-n dиlci icoane а istoriei minune, 
Vremea lиi $tefan се/ Mare, zimbrиl sombrи $i regal. " 
(Eminescu, 1991 :5) 

In marea lor majoritate, verbele sunt la indicativ prezent. Prin intermediul 
lor, poetul enumera principalele coordonate ale operei lui Alecsandri. Poezie de ins
piratie folclorica ~i haiduceasca (doinцte, cиflиierиl, ifi zice си basmиl povesfe$fe), 
proza romantica (rdde, cdnta ре Didri), poezia erotica (рипе diadem de stele, scrie 
visul de poet), poezia patriotica (el de$teaptii dorul farii), creatia de inspiratie istorica 
(el revoacii а istoriei тiпипе). 

ln schimb, gerunziile sugereaza permanenta adectiva: iпsirciпd margaritare 
ре а stelei Ыопdа raza; viisdnd о umbra dulce; iиblnd-o fiira margini; visdnd си 
doina trista. Timpul prezent semnifica un plan concret, incurcatura durativa а gerun
ziilor impinge impresia intr-o zona а eternului ideatic. 

Structurata sub forma de dialog, poezia Revedere, constituie о pledoarie, 
privind permanenta cosmica, in raportul си efemera existenta omeneasca. Poetul se 
adreseazii codrului de douii ori ~i, in ambele situatii acesta ii raspunde. Fiecare din 
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aceste doua schimburi de mesaje, comporta 18 veгsuri, difeгit гepartizate, intгe cei 
doi inteгlocutoгi. In pгimul caz, alocЩiunea poetului, compusa din 6 veгsuri, este 
uгmata de о гeplica de doua огi mai \unga. 

Redam ln continuaгe aceasta parte: 

"Ја, еиЈас се Јас de mult, 
Jarna viscolul ascult, 
Crengile-mi rupandu-le, 
Apele-astupandu-le, 
Troienind cдrдrile 
$i gonind cdntдrile; 
$i mai Јас се Јас de mult, 
Vara doina тi-о ascult 
Ре cдrarea spre izvor 
Се le-am dat-o tuturor, 
implandu-# coJeile, 
Mi-o cdntдJemeile."(Eminescu, 1991 :98) 

Raspunsu\ codгului, dupa cum se poate observa, se imparte in doua peгioade, 
pгima fiind intгodusa pгin veгsuri: "Ја еиЈас се Јас de mult", iаг а doua геiа ace\a~i 
veгs, u~ог modificat: "$i maiJac се Јас de mult". 

Cat pгive~te sistemul veгbului, se constata са ре langa constгuфile geгunzia
le, ce\elalte vегЬе, cu о singuгa exceptie (peгfectul compus ат dat), sunt \а pгezent 
indicativ. Existii о peгfecta simetгie а dispuneгii vегЬе\ог in text: cate cinci \а geгunziu 
~i indicativ pгezent (veгbu!Jac, огi de cate огi араге, este duЬ\at). Aceasta alteгnanta а 
pгezentului cu geгunziu este fгecventa \а Eminescu. Am intalnit-o in Epigonii, dаг po
ate fi identificata ~i in alte poezii. Astfel, in LuceafQrul, din cele douiizeci de арагфi 
а\е geгunziului, in douiispгezece situatii, согеЈеаzа cu pгezentul indicativ. 

Revenind \а fгagmentul din Revedere, constatam са aceasta alternanta а tem
poгal - geгunziu, confeгa discursuJui poetic о tonaJitate gгava, sententioasa. CodгuJ, 
in ороzфе cu omuJ, гepгezintii simbo\uJ existentei ve~nice. ЕЈ гamane pasiv ascuJtand 
cantecul femeiJoг "fmpldndu-$i coJeile" sau, in fata iernii, саге troiene$le cдrдrile 
$i gone$le cdntдrile. Geгunziul, devine, in aceasta stгofii, un Jait motiv gгamaticaJ, 
concuгand Ја sugeгaгea mi~caгii peгmanente, а curgeгii imposiЬiJe а timpuJui. Aflate 
in pгimele douii situatii in pozitie finala ~i in celelalte tгei in роzфе inфaJa, еЈе po
tenteaza impгesia de \eganaгe peгmanentii, de mi~caгe peгmanentii. La сгеагеа acestei 
senzatii contгibuie ~i stгuctuгa fonetica а textului in саге domina suneteJe l ~i r. AstfeJ 
pгin ochestгaгea suptila а efecteloг eufonice а\е gerunziiloг, insotite de foгmeJe atone 
аЈе pгonumelui peгsonal le, ideea curgeгii peгpetue este sustinutii ~i in planul aгmo
niei, pгin procedee aliteгative. 
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Eminescu, dintr-un sim! superior al construфei lingvistice, ob!ine efecte 
stilistice surprinzatoare din corelarea gerunziult1i cu alte moduri ~i timpuri verbale. 
in Luceafarul apare \а un moment dat alaturarea gerunziului de infinitiv: 

"Piirfmd ре veci а rasari 
Din urma moartea-l рщtе, 
Caci to{i se nasc spre а muri 
fji mor spre а se пщtе. "(Eminescu, 1991 :206) 

Aici infinitivul а rasari, este din punct de vedere sintactic о complinire а 
verbului pardnd. Acest verb \а infinitiv apare in diverse contexte in poemele emi
nesciene, avand, de fiecare data, a\te conota!ii: parea priпtre пouri ta s-a/1 deschis о 
poarta; pare са $i truпchii voiпici poarta sufletele sub соаја; faпtastic pare а cre$le 
Ьiitrdпul а/Ь $i Ыапd; pare са о поарtе neagra; parea ип fulger пeintrerиpt; mi-ar 
pare sиperhii, dиlce о Ьисаtа de Homer, pare са аиd veпiпd iп cete de cerbl. 

А parea in diversele lui variante, este unu\ dintre cuvinte\e cu о bogata ca
riera poetica. in strofa citatii, pardпd, inфaza о structura, in care exista trei verbe Ја 
infinitiv: а rasiiri, а mиri, а se пщtе. Gerunziul sugereaza, aici, permanenta iluzie а 
aparentei in~e\atoare, trimitand Ја tulЬuratoare semnificatii existentiale. 

Tot \а Eminescu, intalnim a~a-zise\e "gerunzii acordate", intrate in limba 
romana in secolul al XIX-lea, Stlb influenta limbli franceze: си о mdпii tremиrdпda, 
visatoare, sиrdzdпdii, cercuri tremurdпde, lehiida mиriпda, ma$fi rdzdnde. 

Despre aceste constructii exista diferite opinii, conform carora, morfologic 
aceste forme ies din sfera verbului, constituind oblectul altor раф de vorblre. Ori
ginea verbala а acestora este certa. Dar, nu numai aceasta prezinta un interes special 
in definirea ~а -zisului "gerunziu acordat". Implicit, conotatia acestei aparфi а ge
runziu\ui, ~а cum se prezinta in versurile: си о тапа tremurdпda, visiitoare, sиr
dzdпda, in planu\ continutului pastreaza semnificatia verbala, gerunziile tremиrdпda, 
sиrdzdnda, aparand drept substitute cu valoare atriЬutiva. 

in plan stilistic, st1gestia este а unei mi~cari pentru moment suspendata. 
Aceasta constatare iese ~i mai mult in evidenta in ,,Ре ип pat а/Ь са ип linfoliu zace 
leЫida mиrinda. Aici, Eminescu folose~te gerunziul cu valoare atriЬutiva, nt1 in lipsa 
a\tui determinant, ci cu intenfia de а exprima concomitent о trasatura, dar ~i un proces 
incremenit \а un moment dat. Relatia dintre predicat ~i gerunziul-atriЬut este genera
toare de conotatii multiple:sensul verbului zace, prelunge~te ~i contriЬuie \а definirea 
imaginii sugerate de mиriпda. Impresia obtinuta este а unei scene aevea relacuta, а 
unei intoarceri intr-un univers а\ poeziei lui Bolintineanu. 

in literatura secolului ХХ, George Bacovia ocupa un Јос distinct, acesta fi
ind се\ mai mare simbolist roman ~i totodata unul dintre precursorii poeziei romane 
moderne. Prezenta construфilor gerunziale in opera acestuia subsumeaza rigorile 
estetice simboliste. 
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In vederea obtinerii иnei imagini de ansamЬ\и, privind vaJorificarea estetica 
а gerиnziиJиi, in opera Јиi George Bacovia, ат extras din primиJ voJиm аЈ роеtиЈиi 
Plитbvii, toate constrиctiiJe gerunziaJe gerиnziaJe. Le prezentam in continиare: 

De atatea пopfi aud plouiind/ аиd тateria pliingiind/ Tot tresiirindl tot 0$
teptiind/ (Bacovia 1941: 1 ОЈ; Pиstiи adaпs ~i-псере а-ппорtа/ ~i аиd gemiind атоrиl 
теи defипct (Bacovia: 15); Spre abator viп lиpii liciirind (Bacovia: 18); Ре drитиri 
deliriind/ Ре vreтe de tоатпШ Ма иrтаrцtе ип gaпd/ се та-пdеатпа:! Dispari 
таi сиrапd (Bacovia:20); Piilind iп tacere ~i iп paralizie/ $i plaпg ~i tremuriindl Ре 
иmeri pletele-i resfir." (Bacovia:22); Tiiind orizoпtиl diaтetral (Bacovia:29); Uitate 
statиie а!Ье privesc/ а!Ь visiind са ип aer се plaпge(Bacovia:43); Deja fU$iind, а 
~i тиrit о fatШ ип palid visator s-a impщcat (Bacovia:46); fпtr-o gradiпa риЫiса 
tасиtШ ре ип пеЬип !-ат aиzit riicnind (Bacovia:63); Afara пiпgе priipiidind; (Ba
covia:28) О bolпavafata vесiпШ Racпe~te la ploaie riiziind (Васоviа:Зб); fп iпfiпit 
ратапtиl se siтte tresiiltiind (Bacovia: 69) 

DecoruJ, imaginat de Bacovia, este се! аЈ unei realitati terifiante, maJadive, 
aflate in permanenta sиЬ apasarea иnиi factor agresiv exterior. ConstrиctiiJe gerиn
ziaJe, extrase din poeziile сеЈиi mai mare simbolist roman, contriЬиie Ја sugestia иnei 
anxietЩi disperate, си accente de drama existentiala. Си иnеЈе exceptii, verbeJe aflate 
Ја acest mod, concura Ја reaJizarea иnei monotonii exasperante, а иnиi fond sonor 
ЈиgиЬrи, teJиric, aJteori, discordant ~i infiorator, obtinиt din comblnarea sensurilor 
а sиfixeJor -апd ~i -iпd, sаи а rimeJor terminate de сеЈе, mai mиJte ori in consoana. 
Toate aceste mesaje sonore, brutaJe, sunt percepиte de о sensiblJitate angoasata, aflata 
sиЬ imperiиJ иnei stari depresive. 

Uneori, gerиnziиl participa la definirea cromatica а acestui mediи: 

" Uitate statиie а!Ье privesc/a!Ь visiind са ип aer се plaпge" 

ProcedeиJ este sinestezic, fiind asociata perceptia mиzicaJa realizata aJite
rativ, си ееа spatiaJa, definita coJoristicviii.trimiterile vizeaza intotdeaиna иn peisaj 
interior, care este о proiectie а иnei realitati exterioare. 

Acest mod de а percepe existenta este exceJent ilиstrat in poezia Lacustra, 
considerata de majoritatea exegetilor о capodopera а creatiei bacoviene: 

"De atatea ori аиd plouiind 
Аиd materia pliingiind 
Sипt siпgur ~i та dисе-ип gaпd 

Spre locиinfe lacиstre. "(Вacovia, Poezii: 1 О) 
Textul bacovian se organizeaza ре doua planuri: се! exterior, а\ naturii ~i се! 

interior, а\ insingurarii ~i а\ spaimei absolиte. Realtia dintre ele se realizeaza prin per-
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серЩ printr-o invazie а unei stari pomite din subcon~tient. Registrul verbal cuprinde 
nшnai doua moduri:indicativ ~i gerunziu. Deci, corelarea temporala se face la timpul 
prezent, timpul trairii directe, al existentei prin senzatii, coordonata imaginativii fiind 
definitiv exclusa. Structurile verbale gerunziale sunt dispuse simetric, in prima ~i in 
ultima strota. 

in opera lui Sadoveanu, scriitor cu activitate prodigioasa de-a lungul primei 
jumiiЩi а secolului al XX-lea, asistiim Ја о repunere in drepturi, dintr-o perspectivii 
stilistica а structurilor gerunziale, proprii literaturii vechi. De altfel, preferinta pentru 
cronici ~i letopisete, pentru limba arhaica, а fost, in dese randuri, marturisita de ciitre 
scriitor. Pentru а reliefa capacitatea de evaluare stilistica а gerunziului, am ales, spre 
exemplificare finalul povestirii Balaurul, din volumul Напи! Aпcufei, volum consi
derat о culme а artei narative sadoveniene : 

"$i deodatii ат viizut cerul iтbriicat си boltii joasii de пouri, $i vdпtul veпi 
de !а asfiпfit с-о izЫturii, inchinziind $i detuniind щi!е haпului. Peste Moldova, 
diпcolo de dealul Boldпdarilor, cerul se тi$Cii $i se apleacii rotindu-se iтpotriva 
piiтdпtului; $i-ип тuget peste fire # пeтaiauzit umplu vaile diпtr-acolo; $i toata 
!итеа care se afla de Ја/а, intorciind ochii ho!Ьafi, а vazut balaurul venind vdrtej, 
sucit, си mare iufeala (...). Si mugind, vепеа cuтpaпiпdu-$i coada(...). Dro$Ca си 
caii, inviiluindu-se, а iпtors iп !ос $i-a арисаt-о iп goaпii spre Rотап, aviind $i ре 
ficiorиl vorniculиi Vuza iпtr-iпsa. Jar Ьа!аиrи!, alungiind iп partea cealalta ре boier, 
!-а cиpriпs, 1-а sиcit $i !-а izЫt amesteciindu-i barba си vdrtejиl -рdп-се 1-а lepiidat 
aproape тort iпtr-o rdpii таi iпcolo. Si. сит s-a iпtdтplat asta, пavala de аре $i 
piatra аи statиt, $i питаi mиgetul fiarei а таi ramas stiipiinind, $-ат vazиt-o сит 
se dисеа catra тiazaпoapte са ип stdlp, ре иrта ас ип fum, рапа се iпcet-iпcet s-au 
aliпat cupriпsurile. "(Sadoveaпи 1963:34) 

Povestirea are doua planuri: unul real ~i unul fabulos. Planul fantastic, се! 
а\ aparфei balaurulнi coincide сн finalнl, deci, сн fragmentul de mai sнs. Modurile 
folosite, in acest fragment sнnt: indicativ ~i gerнnziu. Timpurile sunt perfect com
pнs, perfect simplu ~i imperfect. Faptul este explicaЬil, deoarece aфunea se petrece 
intr-нn timp trecut, greu de definit. Majoritatea verbelor exprima mi~carea; а veпi, а 
iпchide, а se ар/еса, а se roti, а umple, а јиса, а iпvalиi, а iпtoarce, а aluпga, etc. 
Altii categorie, sugereazii zgomotul: а trasпi, а detuпa, а mиgi, а priivali. Intentia 
scriitorului este асееа, de а creea un taЫou plin de dinamism, in care gesturile ~i 
zgomotele capiita propoфi neoЬi~nuite. Oralitatea stilului este datii de coordonarea 
gerunziului cu verbe la indicativ Impresia de arhaicitate este obtinutii, uneori, prin 
distanta gerunziului de suЬiectul siiu: $-Ип mиget pestefire $i пemaiauzit umplu viiile 
veпiпd diпtr-acolo; sau, $i питаi mugetul fiarei а таi riimas stapdпiпd. Alteori, 
gerunziile domina propozфa: $i mugiпd vепеа cumpaпiпdu-$i coada. 
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in enuntul: "Dro~ca си caii, inviiluindu-se, а intors in !ос $i-a apucat-o in 
goanii spre Roman, avdnd ~i peficiorul vornicului Vuza intr-insa ... ", gerunziul invii
luindu-se, contracteaza mai multe semnificatii, una atriЬutiva: care se invaluia ~i una 
temporala: cand se inviiluia, in timp се se inviiluia. Stilistic, intregu\ text aminte~te de 
ritmul naratiunii cronicarilor. 

Construфile gerunziale i~i dovedesc jнstificarea de ordin stilistic, avand un 
pronuntat potential expresiv, semnificand gestul grav, intrand in structuri expresive 
pline de atrocitate. 

Faptul са scriitori din diferite timpuri manifesta о preferinЩ pentru propo
zфile cu gerunziu predicat- predicatia devenind in felul acesta functia fundamentala 
prin care, unitЩile limbii intra in realizarea actului de comunicare- scoate \а ivea\a 
suplicitatea acestui mod verbal de а marca raporturile \ogice dintre segmentele, in 
care se structшeaza textul. in acest fel enunµil, apare sub о forma inchegata, mai 
stransa, iar semnificatia lui mai concisa. Folosirea frecventa а gerunziului constituie, 
prin urmare, un mijloc atat formal cat ~i semantic, dar ~i stilistic indispensabll, iar va
loarea lui expresiva, provenita din generarea de valori artistice din structura textului, 
devine esenta estetica, prin care comunicarea devine modulata. 

NOTE 

' "Contextul ". prin definфe inseparabll de prodeele stilistice, este variabll ~i 
formeaza о serie de contraste cu procedeele stilistice succesive» а~а se explica de се 
«о unitate stilistica i~i nюdifica sau pierde efectul sau stilistic in functie de роzфа 
sa"."(Riffaterre1971 :74) 

;; aceasta fiind unitatea minimala а stilisticii 
;;; cu exceptia lui о 
iv Punctul de vedere al Gramaticii Academiei, care coincide cu al majoriЩii 

lingvi~tilor romani, penduleaza intre considerarea gerunziului drept forma nominala 
а verbului, el fiind mod nepredicativ (Ed.I) ~i constatarea са, numai infinitivul, par
ticipiul ~i supinul figureaza printre formele nominale ale verbului, gerunziul fiind 
considerat verb (gerunziul exprima actiunea, ре cand celelate moduri impersonale о 
numesc ), iar in situatia cand este flexibll dupa gen ~i numar el este considerta adjectiv 
(Ed. а 11-а) 

v Procedee\e de natura sintactica, care prin mijlocele specifice de constructie, 
prin modalitatea de а exprima prin роzфа, devin prezentatori ai valentelor stilistice, 
semnificand gradul de intensitate а unei aфuni sau insu~iri, furпizeazii esentialu\ intr
o descriere structura\a. Elementele de forma, functie, relatie, acestea comblnandu-se 
си elementele \exica\e ~i semantice, devin componentele centarale а\е limbli, meca
nismele conturate in jurul unui evantai de mijloace de constructie-cuvant, sintagma, 
propozфe, enunt, text sau discurs. 
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vi lmperfectul, prin continutul sau semantic, este timpul structurilor epice, na
rativ in sine, care impinge actiunea in trecut, acesta fiind nedetenninat, сееа се ne 
demonsreaza capacitatea acestuia de а fi expresia starii fara limita. 

vii De-a\tfel, acesta fiind cel mai valoros volum, din intreaga creatie bacoviana 
viii Practic а/Ьиl, sugereaza ceva mai mult aici, inclusiv monotonia cromatica 

amediului. 
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Minerva Trajlovic-Kondan 

STYLISТICS OF ТНЕ ROMANIAN GERUND 

SUММARY 

The paper "Stylistics of the Romanian Gerund" gives а description of the 
variety of gerund in the Romanian \anguage across the centuries. This issue is pointed 
out taking into account representative works belonging to different stages from the 
development of Romanian literature and language. This paper is based on relevant 
texts of old, Romanian literature, such as Letopiseful Tarii Moldovei, Ьу G. Ureche, 
the XVIIth century, l.Vacarescu's work Istoria preaputernicilor fmparafi otomani, 
from the XVIIIth century, Mihai Eminescu's poems Epigonii, Revedere, Luceafarul, 
Melancolie, Fiind bliiet, paduri cutreieram, Strigoii, Calin, file de poveste and the 
short story Cugetarile sarmanului Dionis, from the XIXth century, the short story 
Balaurii, Ьу Mihail Sadoveanu, and the poems from the book entitled Plumb, Ьу 
George Bacovia, the XXth century. 

Ву paying attention to all that has been said about this verbal mood, start
ing from the analyzed examples belonging to different stages of evolution of the 
Romanian language and literature, in the introduction the author points out the mor
phosyntactical structure ofthat verbal form and tries to present its possibllity to bear 
the predicate function in implicit clauses. In this order, there are given the fol\owing 
arguments: gerund expresses an action, unlike other impersonal verbal forms which 
only calls on them; it implicit has all the verbal categories, such as state, mood, as
pect, person. The gerund in the Romanian language gives the categories of person to 
explicit morphemes (the case ofreflexive pronouns in accusative and dative), and in 
certain cases has certain conjunctions or relational elements. 

The temporal value ofthe gerund is relative and contextual marked. Gerund 
is the form which often takes the values oftime and mood ofthe main verb, but it may 
have а different modal ог time value related to the verb from the main clause. 

The subject ofthe gerund is quite often identical with the subject ofthe main 
clause. Despite of that, the gerund may have а certain subject which has nothing to 
do with the subject of the main verb, or, in certain contexts, it refers to some of the 
constituents ofthe main clause (direct, indirect object or attriЬute etc.). 

Ву having а look to the stylistic use ofthe gerund during different stages of 
Romanian literature, this issue contriЬutes to а much more clear presentation of its 
importance and status in Romanian language. 

The author draws the following conclusions in her work: the Romanian lan
guage, across all its stages of evolution, chooses very often the condensed structures 
in order to reach different sty\istic effects; the gerund in the Romanian language has 
а condensed value of different structure of the sentence, its use, besides its sty\istic 
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effects, has also an economic effect upon the language itself; the gerund is character
ized Ьу а quite often use, а multiple meaning, conciseness, expressiveness; due to 
the fact that the action expressed Ьу the gerund is unlimited regarding the length, the 
gerund is the mood which is used very often in prose and in poetry, as well, Ьу the 
writers of old periods, as well as Ьу the XXth century writers. 

In this paper, Ьу analyzing the frequency, the differences and multiple mean
ing of this verbal mood in the Romanian language, it is tried to point out which is 
the contriЬution of gerund to the artistic frame of а text as а predicate of the implicit 
clauses. 
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INTERPENETRACIJA КАО VRSTA IKONOTEKSTA 
U POEZIJI GIJOMA APOLINERA 

Diana Popovic 

SAZETAK 

lkonotekst kao hiЬridni oЫik koji objedinjuje likovni i tekstualni izraz Ьiо је pred
met istrazivanja francuskog kriticara Zana Rusea. Najveci stepen integracije ova dva izraza 
Ruse naziva interpenetracijoт. Najbolji primer tog tipa ikonotekstajesu kaligramske pesme 
Gijoma Apolinera. 

Кljucne reci: ikonotekst, likovni aspekt poezije, figurativna poezija, kaligram, ideo
gram, sonogram, piktogram. 

Proucavajuci proЫem udruzivanja likovnog (ikonickog) i tekstualnog izraza u 
stvaranju jedinstvenog umetnickog izraza, francuski kriticar Zan Ruse (Jean Rousset) 
uvodi pojam ikonoteksta, umetnicke tvorevine koja integrise verbalni izraz1 i vizuelnu 
formu. Тај spoj on naziva "nemogucim brakom", iz razloga sto se radi о operacijama 
Citanja i posmatranja, gde је prva radnja sukcesivna u vremenu, dok druga tezi da 
trenutno obuhvati celinu. Medutim, iako se radi о "fascinirajucoj" vezi, ona је, dodaje 
on, ipak, moguca. Njene pojavne oЫike, iako svestan da је svaka tipologija nesavr
sena, sveo је na dva osnovna slucaja koja је kratko definisao i potkrepio nekolicinom 
primera. Ukoliko је u ikonotekstu akcenat na lingvistickom iskazu naziva ga slika и 
tekstu. Podtipovi ovog ikonoteksta su vizuelizacija bez slike, umetanje, grupisanje i 
interpenetracija. Ukoliko је akcenat na likovnoj komponenti, rec је о ikonotekstu reCi 
и slici, gde је moguce razlikovati konstelaciju, susedstvo (dodirivanje, granicenje) i 
inkluziju. Shema polazi od najslaЬije veze koju је moguce uociti izmedu ikonickog i 
tekstualnog iskaza i krece se do njihove najcvrsce povezanosti. 
1 Ruse pod tekstom podrazumeva i prozni i poetski iskaz, kao i asintaksi~ne strukture. 
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Najtesnju vezu izmedu likovnog i tekstualnog izraza, odnosno najveci stepen 
njihovog medusobnog prozimanja, koje ide do asimilacije, Ruse naziva interpenetra
cijom. То је ikonotekst u kome se dva medija integrisu u znatnoj meri. Тој vrsti iko
noteksta pripada takozvana figurativna poezija, za koju Ruse kaZe daje "monstrum" 
koga је tesko definisati. U ovoj vrsti poezije "crtanje" se odvija pomocu ispisivanja 
slova, slogova ili reci, а ne pomocu linija, u nameri da se na vizuelan nacin sugerise 
ono о cemu se govori u tekstu. Као primer ove u isti mah citljive i vidljive tvorevine, 
Ruse navodi Apolinerove (Guillaume Apollinaire) kaligramske pesme, Malarmeove 
(Stephane Mallarme) Les Mots anglais, Кlodelove (Paul Claudel) Les ideogrammes 
occidentau:x i L 'Harmonie imitative. 

Svaki pokusaj definisanja ovog tipa ikonoteksta ukazuje na njegovu amЬi
valentnu prirodu. Jasno је da је autorova namera da pokaZe i kaze (ili obrnuto ), ali 
se postavlja pitanje recepcije ovog "hiЬrida", buduci da је napustena horizontalnost 
u pisanju, kao i navika citanja s leva na desno. UoЬicajeno је da "citalac-posmatrac" 
(lecteur-regardeur, Ruseov termin) najpre uocava vizuelnu, а potom literarnll kom
ponentu postavsi "citalac-odgonetac" (lecteur-dechiffreur). U ovom drugom stadiju
mu potrebno је kretanje od jednog do drugog medUa uz trenutno sagledavanje celine, 
da Ьi se zatim opet vraca!o na jedan medijum. Potrebno је, dakle, "Citanje" na dva 
nivoa, samim tim u dve brzine. Ipak, dva naizgled nepomirljiva sistema pronasla su 
nacin za koegzistenciju, cime је "nemoguci brak" postao moguc. 

Interpenetraciju је tesko definisati, ali, mozemo dodati, lako ju је prepoznati. 
Vec i letimican pogled na Apolinerove kaligramske pesme pruza citaocu infonnaciju 
da nije dovoljno citati stihove, vec da ih treba posmatrati i kao skice odredenih pred
meta (ili obmuto ). Naime, sama rec kaligram, od grckih reci каЛЛсrс; - !ер i ураµµа 
- potez, znak ili slovo, ukazuje na to da se ova poezija "crta". Postoje razliciti nacini 
"crtanja" pesama, od variranja duzine linearno ispisanih stihova, preko iskrivljavanja 
slova, sintagmi ili celih stihova u najrazlicitijim pravcima, do komЬinacije linija, 
poteza, delova skice s nelinearno ispisanim recima ili stihovima. Kako је pored zna
cenja samog teksta ovde vazan i vizuelni efekat, takve pesme nazvane su vizuelnim 
ili figurativnim 2

• KuЬisticka estetika, narocito estetika fragmentiranja, u vizuelnoj 
poeziji naslaje plodno tle, а u Apolineru izrazitog predstavnika. 

Apolinerova poezija oЬiluje figurativnim pesmama koje mozemo da uvrsimo 
u tip ikonoteksta koji Ruse naziva interpenetracijom. Najvecim delom su objavljene u 
zЬirci Calligrammes ои Poemes de !а paix et de !а guerre, ali ih ima i u drugim zЬirkama. 
Apolinerova prvoЬitna zamisao Ьilaje da ih objavi pod nazivom Et moi aussije suis pein
tre, ali је kasnije smatrao da Ьi adekvatniji naslov Ьiо ldeogrammes lyriques. Medutim, 
jos jednom menja naslov, ovoga puta u konacni, i zЬirka odlazi u stampu. U Apolinerovoj 

Porcd termiпa vi=uelna ijigurativna, postoji i tennin konkretna poe=ija. Ovaj poslednji, medutim, пiје se 
odrzao, Ь~ kao пi tennin kublstiёka poe=ija. U engleskoj kritici zadrzao se termiп pattern poems. 
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poeziji nalazimo najrazlicitije vidove iscrtavanja pesama. Likovni aspekt na kome insis
tira svakako је plod пjegovih licпih afiпiteta prema slikarstvu.3 

Iako је Apoliner najpozпatiji kaligramski pesпik s pocetka ХХ veka, ova 
tehnika nUe Ьila njegov izum. Pojava vizuelnih pesama Ьila је moguca od vremena 
kada su pesme zapisivaпe, drugim recima od prelaska iz usmene u pisaпu tradiciju. S 
pojavom stamparije umece kaligramskog zapisivaпja pesme sve vise se usavrsavalo. 
Istorija ove vrste pesama је duga, а prvi pokusaji datiraju od pocetka treceg veka 
pre nove ere. U pitanju su grcke pesme iz aleksandrijskog perioda, ciji su stihovi 
variranjem duzine evocirali odredeni predmet, koji је u tematskoj vezi sa tekstom. 
Као prvi grcki vizuelni pesпik tog perioda pomiпje se Simias sa Rodosa. Razvoj 
figurativne poezije dalje se vezuje za prodor religiozпosti u knjizevпost. Od cetvrtog 
do desetog veka figurativnost nalazimo и iluminacijama i и tzv. Carmina Figurata, 
koje najcesce imaju oЫik krsta - пајрrе simbola pobede, а kasnije simbola raspeca 
i hriscanstva uopste - ili su и oЫiku akrostiha. Veliki retoricari, poput Zana Maroa 
(Jean Marot), menjaju karakter figurativne poezije povezujucije s rebusima, а pesпici 
Reпesanse, kao па primer RаЫе (Fraщ:ois Rabelais) unose mnogo suptilniju vezu 
izmedu slike i teksta, baziraпu па intelektualпoj igri. U vreme baroka pozeljni su svi 
vidovi maniristickog izraZavanja. Tako, vizuelna poezija postaje sastavni deo cele 
jedne estetike koja pociva na vestini, umecu pesnika (poetafaber), ali је ovde slika 
mпogo vise igra nego istinski пeophodan deo celine. U XIX veku znacajпe primere 
vizuelnih pesama nalazimo kod Viktora lgoa (Victor Hugo) - pesma Les Djinns i 
kod Stefana Malarmea - pesma Ип соир de des jamais п 'abolira Ze hasard, napi
sana 1897. Do Malarmea vizuelпi element i sadrZaj pesme su и metaforicnoj vezi. 
Та metaforicnost vizuelne forme је, medutim, od starih Grka do kraja XIX veka и 
postepenom slaЫjenju. Pocev od Malarmea, а pogotovo s Apolinerom, ostvaruje se 
metonimijski odпos slike i teksta. 

Govoreci о interpenetracUi Ruse navodi primer svega nekolicine kaligrama, 
koje пе proucava detaljno, niti ih dalje klasifikuje. Medutim, da Ьi se njihova sustina 
bolje razumela, upusticemo se и podrobniju analizu kaligrama GijomaApolinera4

• 

Polazeci od vizuelne kompozicije, kaligrame је moguce podeliti na otvorene 
i zatvoreпe, jedпostavne i kompleksпe, kruzne, cetvorougaone ili u oЫiku krsta, za
tim na ispunjene i suplje itd. Posluzicemo se, medutim, klasifikacijom koju daje Ре
пеlора Saks Galej (Saks-Galey 1988). Опа deli kaligrame prema tipu odпosa izmedu 
likovпe i verbalпe (tekstualne) komponente. Kaligrame је, tako, moguce podeliti и tri 
grupe, па: ideograme, sonograme i piktograme, od kojih su poslednja dva, zapravo, 
posebna vrsta ideograma. 

Apoliner је bio neumorni krititar pariskih slikarskih i vajarskih izlo:tbl koje је objavljivao u brojnim 
tasopisima, а takode је i autor brojnih tlanaka i eseja о umetnosti i umetnicima, pre svega kublstima. 

Treba naglasiti da Apolinerova zblrka Kaligrami pored kaligramskih pesama-testo nazivanih nekonvencio
nalno pisanom poezijom - obuhvata i tzv. konvencionalno pisane pesme ili njihovu komblnaciju. 
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Ideogram upucuje na odredenu ideju ili koncept, и cijoj osnovi mogu Ьiti i 
neki predmet i nesto nematerijalno: ideja, osecanje i sl. Naslikani predmet nije samo 
vizue\an prikaz pojma datog u tekstu, vec predstavlja polaznu tacku za razvijanje 
da\jih asocijacija. Slika, dakle, nije tautoloski prikaz verbalnog iskaza, ona је deo 
duЬ\jeg promisljanja na odredenu temu. Na primer, u Apolinerovoj pesmi Coeur 
couronne et miror u gornjem \evom uglu nalaze se stihovi koji svojim tipografskim 
rasporedom podsecaju na srce. 5 U njima se i govori о srcu, ali da је ovo piktogram, 
asocijacija Ьi se tu zaustavila. Ovde је, medutim, rec iar, plam (jlamme) polaziste za 
citav niz ideja i slika, koje se vezuju za pesnikovo srce, ali preko Ьоје - crvene. Pored 
te fizicke karakteristike, p\am је i metafora ljubavi, koja se, takode, vezuje za srce, 
koje gori, i to izokrenutim plamenom (jlamme renversee), sto zapravo kazuje da је 
pesnik nesrecno zaljuЬ\jen. Тај plamen, medutim, nije destruktivan, vec omogucava 
pesniku da se, poput Feniksa, ponovo rodi. Ovde dolazi do "preseljenja" asocUacija 
и druga dva dela ( oЬ\ika) pesme. Srediste ideje о pesnikovoj besmrtnosti nalazi se 
u kruni6

, gde је rec о transcendentnoj prirodi pesnika, а u ogledalu7 se potencira 
karakter samog pesnika i njegovog stvarala5tva, koji se rukovodi principom trajanja, 
dosezanja vecnosti.8 Tek sve tri grupe stihova i oЬ\ika, и medusobnoj interakciji, ot
krivaju pesnikov koncept. Ovaj kaligram ukazuje na cinjenicu daje slika neophodna 
informacija, koja, prelivajuci se u tekst, poma.Ze njegovo razumevanje. 

Slicno је sa kaligramom u oЬ\iku konja и trku9
, u Cijem tekstu se ne pominje 

ova zivotinja. Ovde је Ьi\о va.Zno docarati pokret, brzinu. Na slican nacin, u ka\igra
mu 1l est sйr de lui prikaz naocara i kaveza moze se jedino metonimijskim putem 
dovesti и vezu sa tekstom. 

Govoreci о jeziku u ideogramskoj pesmi Lettre-Ocean, Gabriel Arbuen 
(Arbouin) konstatuje da је "crtanje" pesme moralo da ima za posledicu svojevrsno 
prilagodavanje pesnickog jezika slici. Jezik је lisen gramatickih stega na koje smo, 
dakako, naviknuti, i dis\ociran је, odnosno fragmentiran, s namerom da se opet po
veze и celinu: "[ ... ] le lien entre ces fragments de langage parle n'est plus celui de !а 
\ogique grammatica\e, mais celui d'une logique ideographique aboutissant а un ordre 
de disposition spatiale tout contraire de \а juxtaposition discursive." (Arbouin 1914: 
383-384). Ovo va.Zi za sve ideogramske pesme, jer se pa.Znja usmerava cas na s\iku, 
cas na misao iz teksta, а tek u sagledavanju celine dolazimo do osnovne ideje. 
5 Stihovi glase: "Моп coeur pareil а uпе flamme reпversee" (Apolliпaire 1999: 197), оdпоsпо u prevodu: 

"Srce moje kao izvrnuti plam је". (Sve stihove u ovom radu prevela D. Р.) 
6 Stihovi glase: "Les rois qui meureпt tour а tour reпaisseпt au ca:ur des poetes" (/Ьid.), оdпоsпо: "Kraljevi 

~to јеdап za drugim mru ропоvо rode se u pesпika srcu". 

Stihovi glase: "Dans се miroir је suis eпclos vivant et vrai comme оп imagiпe les aпges et поп comme soпt 
les reflets / Guillaume Apolliпaire" (/Ьid.), оdпоsпо: "U ogledalu ovom zatvoreп sam ziv i stvaraп poput 
aпdela пе poput odraza / Gijom Apoliпer". 

8 Apoliпerovo ime ispisaпo је u sredi~tu ogledala, koje ima oЬ\ik mistitпog badema. Ali slova пisu, kako 
Ьismo otekivali, ispisaпa uпatra~ke, kao u odrazu, dakle, pesпikje hteo da uka'le па svoju tudesпu prirodu. 

9 U pitaпjuje kaligram koji se пalazio u katalogu za izlozbu Survage-Lagut. 
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Ideogramske pesme su najkompleksniji vid kaligrama. Ima ih mnogo. Nave
dimo samo neke: L 'Oiseaи et le Ьоиqиеt; Vive vive /а France sensihle; Соир d 'even
tail; Visee; 1915 itd. 

Sonogram је vrsta kaligramske pesme koja upucuje na va.Znost nekog zvuka. 
То referiranje se postize slikom ( oЫikom stihova), odredenim slovnim (glasovnim) 
grupisanjem ili blranim vokabularom. Uzmimo, na primer, pesmu Eventail des save
urs. Ispisanaje u oЫiku usta, u cUem sredistu se nalaze reci "ouis oиis", koje imaju 
onomatopejski karakter. U pesmi su jos evocirani vojnicki korak i zvuk fonografa. 
Iako zvuci "oиis ouis" dolaze iz ogromnih usta, mogu se dovesti u vezu s glagolom 
oиir (slиSati). Time se ukazuje na va.Znost zvuka, ali ne samo и smis\u njegovog 
manifestovanja, vec i и smislu njegovog prepoznavanja i primanja. 10 

Ovaj sinesteticki koncept predstavlja pokusaj da se napisanoj poetskoj formi 
vrati sonomost izgovorene reci, koju је nekada imala (u vreme usmene poezije, i 
pevane poezije trubadura i truvera), а koju је s pojavom stamparije pocela da gubl, 
okrecuci se sve vise pisanim "akrobacijama". 

Deo pesme Lettre-Ocean koji pocinje recima "Bonjour mon frere а Mexico" 
ima karakter sonograma. Tipografski raspored stihova (pet koncentricnih krugova) 
evociraju okretanje gramofonske ploce. Svakom krugu prethodi obja5njenje u vidu 
podnaslova, ра se razumeva da najpre cujemo pesnikove korake (cre cre cre), zatim 
krcanje gramofonske р!осе (z z z z ои ои ои), potom zvuk autobusa koji prolazi (ro 
ro ting ting) i konacno zvuk sirene (hou ои). Citanje zapocinjemo od vecih ka sve 
manjim krugovima, i zavrsavamo zvucima sirene. Na taj nacin kao da se docarava 
udaljavanje zvukova, а siim ciklicni tok sve vreme podseca na okretanje gramofonske 
р!осе. Grupe stihova izvan krugova (ima ih dvanaest) dati su tako da predstavljaju 
sirenje zvukova и svim pravcima. Ono sto је zajednicko za sliku i onomatopeje jeste 
evociranje zvuka, s tim sto slika upucuje na predmet koji proizvodi zvuk, а onomato
peje na njegovu zvucnu manifestuju. 

Pocetak kaligramske pesme Du coton dans les oreilles је, takode, sonogram
skog karaktera. Ovde se na sonomost upucuje nejednakom velicinom slova. Reci vi/ 
i omegaphone [sic!] jedine su ispisane velikim slovima, s tim sto је druga rec data и 
maniru italijanskog futurizma: ll perspektivi, evocirajuci udaljavanje. Funkcija prve 
istaknute reci (VIF !) је da docara praskanje eksploziva, dakle, njegovu naglost, brzi
nu. Rasturenost tri grupe stihova potvrduju da se eksplozija dogodila i da sadasurova 
ceta (troupeaиferoce) otvara vatru (crache lefeи). Na kraju se nalazi megafon koji 
se udaljava, ali ispred njega је slovo О, koje se moze tumaciti na razne nacine: kao 
uzvik, uzdah, kao otvor megafona, zatim, uz sledece slovo moguce је da se proCita 
i1i ОМ - sto u hinduistickoj tradiciji predstavlja pocetak sveta, i1i ОМЕGА- sto Ьi 
predstavljalo kraj (Garnier 1968: 60, Saks-Galey 1988: 190). 

10 О mogucim tumacenjima reci aloes (aloja) i vezi s ratnim tenшma v. Saks-Galey 1988: 188. 
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Sonogramske pesme sиjos La Colombe poignardee et le jet d'eau; SP ili Il 
pleut, iako и seЬi imajи i piktogramskih osoЬina. 

Ukoliko ikonieki deo predstavlja ilиstracijи kljиenog motiva pesme, гее је о 
piktogramu, koji је, ро pravilи, taиtoloskog karaktera, jer ти funkcija nUe da tekstи 
pridodaje nova znaeenja, vec da ga obogati vizиelnom informacijom. То sи, zapravo, 
ilиstracije и izvornom zпаеепји reei. Za razlikи od soпograma, gde se koriste razlieita 
sredstva za skretanje paznje na zvиke, ovde se paznja иsmerava iskljиeivo па vizuelni 
element pesme. U piktograme mozemo иvrstiti pesme рориt Paysage; Montparnas
se; А madame !а comtesse; Роете du 9 fevrier 1915; Il pleut itd. 

U svakom piktogramu postoji jak mimetieki odnos izmedи ideje, verbalnog 
iskaza i figure. Slika (figura) najeesce oznaeava пeki predmet (nezivo) i рориt kalиpa 
uoЫieava verbalni iskaz s kojim se, praktieno, identifikиje (kиса, padanje kise, sesir, 
zapaljena cigareta, ogledalo, mandolina itd.). Zbog toga se Apolinerovi piktogrami 
mogи porediti sa srednjovekovnim figиrativnim pesmama. Medиtim, za razlikи od 
poezije Starih, Apolinerovi piktogrami neretko imajи skriveni sloj zпaeenja, koji ne
paZ!jivom eitaocи moze da promakпe. Oni eesto imajи ratnи 11 ili ljиbavnи konotacijи, 
eime је taиtoloski karakter ovih pesama doveden и pitanje. О tome govori i Levajan 
(Jean Levaillant): "[" .] Је calligramme depasse de loin иnе valorisatioп typographi
que elementaire dи contenи ои le јеи gratuit d' identification entre le mot et la chose." 
(Levaillant 1969: 48-65). 

Uzmimo, na primer, pesmи Aussi Ыеп que les cigales koja naizgled ima 
samo taиtoloski karakter. Cvreakje evociraп пе samo tipografskim rasporedom stiho
va, nego se i pominje и njima, i to na karakteristienim mestima (na poeetkи teksta, и 
sredini, na krajи). U pesmije гее о zivotnom ciklиsи ovog vrednog insekta. Medиtim, 
mogиce је shvatiti da patriota Apoliner prekoreva vojnike (les soldats se pominjи 
na poeetkи, и sredini, na krajи pesme), dajиci im za primer vredne cvreke. U prilog 
ovome idи sam naslov (koji predstavlja deo poredbene konstrиkcije aussi Ыеп qие12) 

i njegovo variranje u tekstu (сотте les cigales). 
Komиnikacija izmedи slike i teksta и Apolinerovim piktogramima krece se, 

dakle, odjednostavnog taиtoloskog odnosa do slozenih idejno-asocijativnih veza. 

* 
Poetsko delo, videli smo, moze da иsvoji izvesne principe svojstvene likov

noj иmetnosti, odnosno moze da im se prilagodi. Proиeavajиci takve likovno-tekstu
alne spojeve Zan Rиse ih је nazvao ikonotekstom i napravio njihovи klasifikacionи 
shemи. Ро toj klasifikaciji kao najveci stepen integracije likovnog izraza и tekstиalni 
izdvaja se ikonotekst tipa interpenetracije. Као primer interpenetracije иzeli smo ka-

11 Podnaslovom zЬirke Apoliner је nagovestio ratne teme. 
12 Naslov u prevodu glasi Poput cvrcaka. 
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ligramske pesme Gijoma Apolinera. Buduci daje njihova raznovrsnost velika, opisali 
smo ih kroz shemu odnosa oznacavajuceg (slike) i oznacenog (ideja, zvuk, slika). 
Kaligrami se, tako, mogu podeliti na ideograme, sonograme i piktograme. Bilo da 
је rec о ikonickom, Ьilo о verbalnom (i/ili tekstualnom) delu kaligrama, namece se 
zakljucak da su to vrlo raznolike strukture. No, u Apolinerovoj poeziji zastupljeni 
su svi varijeteti, te se s pravom njegove kaligramske pesme mogu uzeti za primer 
interpenetracije kao vrste ikonoteksta. 

REZIME 

Polazeci od klasifikacije ikonoteksta koju daje Zan Ruse i od sheme odnosa 
oznacavajuceg (slike) i oznacenog (ideja, zvuk, slika), dos\i smo do ikonoteksta tipa 
interpenetracije (kao oЫika u kome su ikonicki i tekstua\ni deo u medusobno najja
coj vezi) koji moze imati oЫik ideograma, sonograma i piktograma. Najbo\ji primer 
interpenetracije kao vrste ikonoteksta nalazimo u zЬirci Kaligrami GijomaApolinera, 
buduci da su u njoj zastupljeni svi varijeteti navedenih ikonotekstualnih formi. 
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АФЕРЕЗА, СИНКОПА И АПОКОПА У РАЗГОВОРНОМ ФРАН

ЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Наташа Радусин 

РЕЗИМЕ 

Разговорни језик се, са једне стране, одликује концизношћу језичког израза 

која се, са друге стране, компензује редунданцијом језичких и нејезичких средстава. 

У овом чланку дат је приказ језичке економије у виду аферезе, синкопе и апокопе у 

француском и српском разговорном језику, а примери су преузети из актуелних научних 

студија и из књижевних дела: из романа француског писца Ремона Кеноа "Zazie dans Је 
metro" и позоришног комада српског писца Душана Ковачевића "Балкански шпијун". 

Кључне речи: афереза, синкопа, апокопа, разговорни језик, француски, 

српски. 

Подражавајући разговорни језик у књижевном стваралаштву, писци 

актуелизирају садржај својих дела и дају им печат времена и поднебља чији 

живот осликавају. Иако се разговорни језик не може сасвим поистоветити са 

разговорима забележеним у књижевно-уметничком делу, "без обзира на то у 

којој мери они одишу природношћу'', а што се, између осталог, може показати 

"ако се упореди функционисање партикула у разговору и њихово изостављање 
у драмском тексту" (Савић 1989: 50), записи који опонашају разговорни језик су 
драгоцени показатељи тенденција развоја неког језика. Основне информације о 

разговорном језику из прошлости, док још звучни записи нису постојали, доби

јамо на основу писаних извора, и, у том смислу, Луј-Жан Калве, анализирајући 
арго, говори о својеврсном парадоксу према којем тај изразити облик усменог 

изражавања изучавамо најчешће на основу писаних трагова (Calvet 1994: 92). 
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Исти аутор указује на присутност аргоа у разним књижевним родовима и жанро

вима француске књижевности од средњег века, па до данашњих дана (Франсоа 

Вијон, Виктор Иго, Луј-Фердинан Селин, Алфонс Будар и др.), и истиче значај 

књижевно-уметничких записа за лингвистичко проучавање те језичке појаве уз 

нужан критички приступ. 

У овом чланку биће приказане извесне опште одлике разговорног јези

ка, те ће бити наведени примери економичности језичког израза у виду афере

зе, синкопе и апокопе у француском и српском разговорном језику, а на основу 

лингвистичке анализе савремених књижевних дела. Наведени примери афере

зе, синкопе и апокопе у француском разговорном језику преузети су из романа 

Ремона Кеноа "Zazie dans le metro" (1959) 1, а за српски језик употребљени су 

примери из драме српског писца и сценаристе Душана Ковачевића "Балкански 

шпијун" ( 1982), чија се радња одвија у Београду осамдесетих година ХХ века, 
те верно осликава савремени говор српског језика и његове бројне модификаци

је у односу на стандарднојезички облик. Ови примери верно илуструју аферезу, 

синкопу и апокопу у оба језика, као што то показују савремене анализе разго

ворног језика, за француски језик анализе Пјера Леона и Франсоазе Гаде, а за 

српски језик, анализе Бранка Тошовића. 

Одлике разговорног језика: концизност и редунданција. Разговор

ни језик нераскидиво је везан за говорну ситуацију: он се управо обликује у 

зависности од броја учесника у разговору, њиховог узраста, интелектуалних мо

гућности, образованости, културе и социјалног положаја, као и статусног и емо

тивног односа међу говорницима (присност, равнодушност, поштовање и сл.), 

тренутног психо-физичког стања, теме, дужине, места, повода, циља и начина 

одвијања разговора и сличних околности. Бранко Тошовић, поред побројаних, 

наводи и остале основне одлике разговорног стила које су својствене свим јези

цима: ненормативност (нарушава се стандард), комуникативна варијативност, 

недореченост (мисао се понекад не доводи до краја), елиптичност (свесно или 

несвесно се изостављају елементи и сегменти исказа), кондензација (згусну

тост), али и опширност, плеоназми, понављање, употреба поштапалица, итд. 

(Тошовић 2002: 381-405). Економичност језичких средстава и недореченост се 
у усменом дијалогу често надокнађују пратећим невербалним средствима, као 

што су гестови и мимика. Дакле, разговорни функционални стил се, с једне 

стране, следећи закон мањег напора, одликује економичношћу израза, а са дру

ге стране, редунданцијом, у зависности од говорне ситуације и тока говорног 

догађаја, као и од говорне стратегије којом говорни учесници процењују правил

ни одабир говорног варијетета у датим околностима. Јасно је да се све наведене 

одлике разговорног функционалног стила одражавају и на његове системске ка

рактеристике, а, међу њима, и на фономорфолошке одлике. Скраћивање облика 

1 Данило Киш је 1973. г. превео на српски језик роман Ремона Кеноа "Zazie dans Је metro" под називом 
"Цаца у метроу" у издању БИГЗ-а. 
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речи је иманентна језичка појава којаје дубоко укорењена у језичкој еволуцији, 

а настаје из потребе за превазилажењем сувишног напора при преношењу ин

формације у усменој комуникацији и за њеном што већом ефикасношћу. 

У овом раду биће размотрена економичност језичких средстава на фо

нетском и морфо-синтаксичком језичком нивоу, у виду аферезе, синкопе и апо

копе. Ове појаве означавају изостављање појединих гласова или слогова на по

четку речи (афереза), унутар речи (синкопа) или на крају речи (апокопа). Оне 

ће бити описане засебно, а примери ће бити наведени тако што ће у колони А) 

бити дати стандарднојезични облици, а у колони Б) нестандарднојезични обли

ци разговорног језика настали скраћивањем на почетку, у средини или на крају 

речи. За све наведене примере на француском језику, стандардни изговор засно

ван је на транскрипцијама из електронског издања речника "Le Nouveau Petit 
Robert" из 2001. године. Сви подвучени нестандардно језични облици у колони 
Б) забележени су у истом речнику као устаљени народни или фамилијарни об

лици речи. 

Афереза. У француском разговорном језику, аферезасе далеко ређе сре

ће у поређењу са синкопом и апокопом. У наредној табели биће дати примери 

неколико уобичајених скраћивања речи аферезом у савременом француском 

разговорном језику. Пошто се нагласак у француском језику налази на послед

њем слогу речи или ритмичке групе, иницијални слог, као ненаглашен и мање 

информативан, изоставља се тамо где таква модификација не ремети разумљи

вост исказа. 

А 

aтericaiп (ameRikE] 
atteпtioп [atasj5] 
Avec qui? [avEk ki //] 
capitaiпe [kapitEn] 
епсоrе ипе fois [ ok~Rynfwa] 
exact [Egza(kt)] 
ехасtетепt [egzakt;}mo] 

тastroquet [mastR~kE] 

petite fille [р( d )titfij] 
sacre пот de Dieu 
[ sakRen5dd*d ј!1Ј] 

Б 

ricain [RikE], фам. 
'tteпtioп [ tos ј5] 
'vec qui? [vek ki //] 
'pitaiпe [pitEn] 
'core uпefois [k~Rynfwa] 
'gzact [gza(kt)] 
'gzacteтent [gzakt;}mo] 

'troquet [tR~kE], фам. 
'tite fille [titfij] 
cre пот (сrепот) 
[kRen5] 

Поред појаве аферезе, односно изостављања једне или више фонема на 

почетку речи, често се у говору срећу елиптичне конструкције у којима се из

оставља први део реченице. Овде ће бити наведено неколико таквих реченица 

из романа "Zazie daпs /е тetro" чији аутор, Ремон Кено, настоји да верно забе-
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лежи свакодневни говор и тако да да свом роману печат времена у ком је писан 

(1959). Савремене анализе разговорног француског језика показују да су овакве 
тенденције и данас актуелне у свакодневном говору, те су следећи примери ве

родостојни. 

А 
Је пе compreпds pas. [3;:ink5pRopo//] 
J'ai compris. [3ek5pRi //] 

Il а meпti. [ilamoti //] 
Il faиdra l 'enfermer. 
[ilfodRa IOfeRme //] 
Il пе faиt pas vous decoиrager. 
[ilnfopo vudekuRa3e //] 
Il п у а pas de raison. 
[ilnjapo daRez5 //] 
Il у а qиelqи 'ип? [ilja kelkre //] 
Il у а de 9а. [ilja dasa //] 
Vous п 'avez pas vи le раппеаи? 
[vunavepovy Iapano //] 

в 
Compreпds pas. [k5pRopa //] 
Compris. [k5pRi //] 

'/ а meпti. [lamoti //] 
Faudra l 'eпfermer. 
[fodRa IOfeRme //] 
Faиt pas vous decoиrager. 
[fopa vudekuRa3e //] 
У а pas de raison. 
[јара daRez5 //] 
У а qиelqи 'ип? [ја kelkE //] 
Iadssa. [ја tsa //] 
Z'avez pas vи le раппеаи? 
[zavepavy lapano //] 

Из приложене табеле види се да се у говору често изоставља заменица у 

функцији субјекта. Иако се у француском језику, уз неколико изузетака, у изјав

ној реченици строго поштује редослед субјекат+ предикат+ објекат, у говору се 

изоставља заменица у функцији субјекта кад се он недвосмислено подразумева, 

као нпр. у употреби безличног глагола "FALLOIR" који може стајати искључиво 
у 3. лицу једнине или нпр. у устаљеној употреби безличне конструкције "il у а". 
Субјекат се изоставља и кад је глагол довољно информативан да покаже о ком је 

лицу реч ("Z'avez desjoиrnaux? Z'avez pas vи le раппеаи?" - у овим примерима 
сачуван је и консонант као индикатор везивања) или када контекст на то упућује 

("Compreпds pas" - из контекста се види о ком је лицу једнине реч). Ипак, нај

чешћи је случај да се заменица у функцији субјекта не губи у потпуности, већ 

да буде фонетски модификована једначењем по звучности или једначењем по 

месту творбе, те се тако стопи са глаголом уз који стоји, што се види из следећег 

примера преузетог из наведеног Кеноовог романа: 

Је sиis Zazie. [3asqi*zazi //] / Chsиis Zazie. [Jsqi*zazi //] > [Jqi*zazi //] 

Афереза, односно редуковање гласова на почетку речи, релативно је рет

ка језичка појава, како у разговорном француском, тако и у разговорном српском 

језику. Ипак, могуће је навести, у обајезика, примере где су поступком аферезе 

редуковани поједини гласови, вокали или консонанти, али и читави слогови. У 
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свакодневној комуникацији на оба језика, уочава се редуковање почетних слого

ва нарочито у поздравима, као што је то приказано у наредној табели. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

Ьопјоиr [b53u:R] 'јоиr [3u:R] 
добројутро 'бро ј(у)тро или 'јутро 

добар дан 'бар дан или 'дан 

bonsoir [Ь5swa:R] 'soir [swa:R] добро вече 'бро вече или 'вече 

Ьоппе nиit [b:Jnnqi] 'пиit [nqi] лаку ноћ 'ку ноћ или 'ноћ 

Када је реч о аферези слогова, занимљиво је навести интернационалне 

речи које трпе идентичне фонетске промене у различитим језицима, као нпр. 

именица "аутобус" код које је, поступком аферезе, доследно редукован префикс 

"ауто". 

ЈЕЗИК 
АФЕРЕЗА 

именице аутобус 

српски бус [bus] 

француски bus [bys] 

енглески bus [bas] 

Поред појаве аферезе, односно изостављања једне или више фонема на 

почетку речи, како у разговорном француском, тако и у разговорном српском је

зику, очигледна је и тежња ка елиптичности на синтаксичком плану. Наиме, као 

што је то већ наведено за француски језик, долази до изостављања заменице у 

фунцији субјекта јер је сам глаголски облик некад довољно информативан да 

покаже о ком је лицу реч. Битна разлика између наведена два језика је у томе 

што је таква елиптичност у српском језику дозвољена док у француском језику 

она спада у нестандардни облик изражавања. У француском језику, заменица се 

може у потпуности изгубити у говору, али је најчешће фонетски модификована 

једначењем по звучности или месту творбе са глаголом уз који стоји. 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

(.,'ат 'est egal. M'estegal. 
То ми је свеједно. Свеједно ми је. 

[sametega\ //] [metegal //] 

Је пе sais pas .. Sais pas. 
Ја не знам. Не знам. 

[3;:msepa //] [Јера//] 

Синкопа. У свакодневном говору најчешће долази до појаве синкопе, 

односно до изостављања једне или више фонема унутар једне речи или унутар 

ритмичке групе. У наредним табелама звездицом су означени примери преузе

ти из Кеноовог романа "Zazie dans le тetro'', а остали примери су преузети из 
анализе разговорног француског језика чији су библиографски подаци наведе

ни на крају овог чланка. Из приложене табеле види се да Ремон Кено прилично 

верно осликава синкопу у разговорном језику јер је велик број примера преузет 

управо из његовог романа. 

СИНКОПАVОКАЛА 

ВОКАЛИ: А Б 

[а] 
таdате [madam] тdате* [mdam] 

рара [рара] р 'ра [рра] 

[;)] 
zoologie [z;,;:il;,3i] zologie [z;:i\;:i3i] 

cooperative [k(;, );:ipeRati v] coperative [k;:ipeRati:v] 

tout а l 'heure [tutala::R] 
t t а l 'heure (ttaleur*) 
[ttala::R] 

[u] 
vous voulez [vuvule] vous v 'lez [vuvle] 

vous etes [vuzet] vzetes * [ vzet] 

[у] 
tu entends [tyoto] t'entends* [toto] 
tu as Ыеп voulu [tyabjEvuly] t'as Ыеп voulu* [tabjEvuly] 

[i] 
capitaine [kapiten] сар taine [kapten] 

qui а [ki а] qu'a [ka] 

voila [ vwala] v'la (vla*) [vla] 
[wa] 

тadeтoiselle [mad(a)mwazel] 
тат 'zelle [mamzel] 
т 'zelle [mzel] 

[3] bonjour [b33u:R] 
bojour [b;:i3u:R] 
Ь 'jour [b3u:R] 

[V] peut-etre [pФtetR] ptete*, p-tett* [ptet] 

[а:] dejeuner [de3cene] dej 'пеr [ de3ne] 
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[2] 

[е] 

[й] 

тoпsieur [masjl>!] 
il sera [ilsaRa] 
celui-la [salqila] 

deja [de3a] 

Ьоп appetit [b:шapeti] 
а cette heure [ asetce:R] 
depuis cet apres-тidi 
[dapqi setapRemidi] 

тais alors [те al:>:R] 
с 'est-a-dire [setadi:R] 

тsieu* [msjl>!] 
isra* [isRa] 
sui-la* [sqila] 

d}a [d3a] 
Ьоп арр Ш [b:>napti] 

asteure * [ astce:R] 

depuis stapres-тidi* 
[dapqi stapRemidi] 
т 'alors [maЬ:R] 
с ~-a-dire [stadi:R] 

КОНСОНАНТИ: 

СИНКОПА КОНСОНАНАТА 

А Б 

[1] 

[d] 

quelque chose [kelkaf o:z] 
celui [salqi] 
Il пе chaпte plus. Nоп plus. 
[i\nafёi.taply //] [n5ply //] 
Il croit. [ilkRwa //] 

Elle se тefie. [elsamefi //] 
Ils оп!. [ilz5 //] 
Ils soпt. [ils5 //] 
Elles оп!. [ elz5 //] 
тadeтoiselle [mad(a)mwazel] 

таdате [ madam] 
--,-~~~~~~~ 

[v] аи revoir [oR(a)vwa:R] 
-=-~~~~~~~ 

[g] suggestioп [syg3estj5] 
-:ко:-о=--,н=с=о==н,...,.А-=-сн=т=с=кл,....,.- А 

ГРУПА: 
[ks] > [s]2 

[Rs] > [s] 

[ps] > [s] 

[st] > [s] 

expliquer [eksplike] 
expriтer [ ekspRime] 
explicatioпs [ eksplikasj5] 
parce que [paRs(a)ka] 
lorsque [l:>Rsk(a)] 
obscur [:>psky:R] 
obstiпe [:>pstine] 
coпgestioп [k53estj5] 
suggestioп [syg3estj5] 

blkchose* [kekafo:z] 
rui* [sqi] 

Il chaпte р 'us. Nоп pus. * 
[ifo.tpy //] [n5py //] 
1 croit. * [ikRwa //] 
Essтefie. * [esamefi //] 
Izoпt. * [iz5 //] 
1 soпt. * [is5 //] 
Ezoпt. [ez5 //] 
тат 'zelle [mamzel] 
т 'zelle [mzel] 
тате [mam] 
аи re 'oir [oRwa:R] 
sugessioп [sy3estj5] 

Б 

espliquer* [ esplike] 
esprimer * [ espRime] 
esplicatioпs * [ Esplikas ј5] 
passque * [paska] 
/о 'sque [l:>sk( а)] 
oscure * [ :эsky:R] 
о 'stiпe [ :>stine] 
coпgessioп [k53Esj5] 
sugessioп [sy3estj5] 

2 У италијанском је језику сугласничка група [ks] поједностављена у [s], те наведеним примерима одго
варају следеће стандарднојезичке италијанске речи: esplicare, esprimere, esplicazione. 
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[pt] > [t] 
СИНКОПА 

ЛИКВИДА: 

septeтbre [sEptfi:bR] 
А 

se 1етЬrе [sEtfi:bR) 
Б 

конс. + [1] + конс. 

конс. + [R] + конс. 

ипе tаЫе de пиit 
[yntaЬlgd~шqi] 

votre пот [vJtRgn5] 
Је veux aиtre chose. 
[3gvф otRgf o:z //] 

ипе tab 'de пиit 
[yntabdgnqi] 
vott пот* [ VJtn5] 
Jveux ottchose. * 
[3v!I! otf o:z //] 

Ево још неколико примера елиптичног изражавања: 

А 

Boиlevard Saiпt-Michel 

[bulva.R *sE *miJ Ei] 

Qи 'est-ce qие tи dis? 
[keskgtydi //] 

Вои!е 'Miche 
[Ьпl *mif] 

Б 

Qи'est-ce tи dis? 
[kEstydi //] 

Поред изостављања једне или више фонема унутар једне речи, у разго

ворном француском језику се изостављају и целе речи унутар једне ритмичке 

групе. У говору се најчешће изоставља први део негације, односно речца "пе", 

а о томе сведоче и бројни примери из Кеноовог романа "Zazie dans !е тetro". 
Већ у првом пасусу наведене књиге уочавају се бројни примери негације где је 

изостављена речца "пе": 

Doukipudoпktaп, se dетапdа Gabriel excede. Pas possihle. ils se 
пettoieпt jaтais. Daпs le јоиrпа!, оп dit qи 'il у а pas опzе роиr сеп! 
des apparteтeпts а Paris qиi опt des salles de Ьаiп, ra т 'еtоппе pas. 
тais оп peut se laver sans. Тоиs сеих-!а qиi т 'entoиreпt, ils doiveпt pas 
/aire de g1·aпds e.fforts. D 'ип aиtre c6te, с 'est toиt de тете pas ип choix 
parтi les plus crasseux de Paris. У а pas de raison. C'est le liasard qиi 
les а reиnis. Оп реиt pas sиpposer qие les geпs qи'atteпdeпt а !а gare 
d'Austerlitz sentent plиs тaиvais qие сеих qи 'atteпdeпt а !а gare de 
Lуоп. Non vraiтeпt, у а pas de raisoп. Тоиt de тете qиelle odeиr. (..) 
(Queneau 2000: 9) 

Изостављање речце "пе" најчешће се наводи као основна одлика разго

ворног језика. Франсоаза Гаде наводи различите разлоге који доводе до њене 

синкопе (Gadet 1997: 99): 
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1. речца "пе" је редундантна ознака за негацију уз речцу "pas" (која одоле
ва фонетским променама јер на њу често пада акценат ритмичке групе 

или је, бар, ближе наглашеном слогу) 

2. речца "пе" је фонетски слаба јер садржи нестално немо е, а изговорено 

[n] може да потиче од очуване речце "пе" или од везивања нпр. неодре
ђене заменице "он" и глагола који јој следи (нпр. оп п 'atteпd pas и оп 
atteпd pas изговара се у оба случаја исто: [5natopa]). 

Дакле, синкопа се често чује, како у разговорном француском, тако и у 

говорном српском језику. У оба језика долази до изостављања у изговору поје

диних вокала и консонаната унутар једне речи, као и целих слогова, а овде ће 

бити наведене неке сличне појаве у дотична два језика. 

А Б 

СИНКОПА [а] СРПСКИ ЈЕЗИК некаква не'ква 

ВОКАЛА ФРАНЦУСКИ рара [рара] р'ра [рра] 

ЈЕЗ. 

[i] СРПСКИ ЈЕЗИК колико кол'ко 

бежимо беж'мо 

ФРАНЦУСКИ capitaiпe cap'taine 
ЈЕЗИК [kapitEn] [kaptEn] 

qui а [ki а] qu 'а [ka] 
[е] СРПСКИ ЈЕЗИК видела вид' ла 

ФРАНЦУСКИ il etait tard il 'tait tard 
ЈЕЗИК [iletE ta:R] [iltE ta:R] 

cet ete [sEtete) stete [ stete] 
СИНКОПА [v] СРПСКИ ЈЕЗИК какве как'е 

КОНСОНАНАТА ФРАНЦУСКИ аи revoir аи re 'oir 
ЈЕЗИК [oR(;))vwa:R] [oRwa:R] 

Наравно, у оба језика поједностављују се сложене консонантске групе. 
Када је реч о српском језику, нарочито се често изоставља у изговору консонант 
х, било у консонантским групама било у вокалском окружењу (нпр. схватим/ 
с'ватим; хоћу/'оћу). 

Оба језика, поред синкопе, одликују се и елиптичним изражавањем, од

носно, изостављањем појединих речи унутар ритмичке групе. У говорном фран

цуском језику, као што смо то видели, често се изоставља први део негације, тј. 

речца "пе", а у српском језику нпр. изоставља се скраћени облик личне замени

це 3. лица жен. рода у акузативу. 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

Оп пе реи! pas. Опреиtраs. 
Он ју је видео. Он је видео. 

[5ndpf/.lpa //] [5pfl.lpa //] 

Апокопа. Листа речи чији је стандардни облик модиfикован апокопом 

је неисцрпна, а њену учесталост у разговорном француском језику могу илу

стровати и бројни примери из књиге "Zazie dans le metro". Овде ће бити наведе
не неке речи настале апокопом које су забележене у Кеноовом роману: 

А Б 

aperitif [apeRitif] 

.fromage [fR::>rna:3] 

peиt-etre [pfl.ltetR] 

possЉle [p::isiЫ] 

proprietaire [pR::>pRijete:R] 

restaиraпt [Rest:жo] 

taxi [taksi] 

apero [apeRo], нар. 

.frome [fR::>m] 

ptete, p-tett [ptet] 

possЉ [p::>siЬ] 

proprio [pR::>pRijo ], фам. 

restaи [Resto], фам. 

tac [tak] 

У следећој табели дати су примери именица и придева који су наста

ли апокопом стандарднојезичких облика уз суфиксацију: на крајњи сугласник 

основе надовезује се суфикс "-о" ("-lo'', "-loqиe", "-cho"). 

А 
alcooliqиe [alk::ilik] 
americaiп [arneRikE) 

dictioппaire [diksj::>nE:R] 
directeиr [ diRektre:R] 
exercice [ egzeRsis] 
fasciste [faJist; fasist] 
.frigidaire [fRi3ide:R] 
iпtellectиel [Etelektqel] 
mecaпicien [rnekanisjE] 
moпiteиr [ rn::>nitre:R] 
peпalty [penalti] 
рори/асе [p::>pylas] 
proprietaire [pR::>pRijete:R] 
regиfier [RegyJje) 

Б 
alcoolo [alk::>lo], фам. 
amerfo(t) [arnER}O) 
amer/oqиe [arnERЬk), фам. 

dico [diko], фам. 
dirlo [diRlo], фам. 
ехо [egzo] 
fascho [faJ о], фам. 
frigo [fRigo], фам . 
iпtello [Etelo ], фам. 
тесапо [rnekano], фам. 
топо [m::>no], фам. 
репо [репо] 
рори/о [p::ipylo ], фам. 
proprio [pR::>pRijo ], фам. 
regfo [Reglo), фам. 
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У свакодневном говору веома често се поједностављују консонантске 

групе од два или три сугласника на крају речи или на крају ритмичке групе, а 

овде ће бити наведено неколико примера: 

1) апокопа ликвиде у консонантској групи, нпр.: 

А 

mettre [mEtR] 
rendre [Ro:dR] 
defendre [defo:dR] 
Ј'еп veux quatre. 
[3ov111 katR //] 

Сеп 'est pas сrоуаЬ/е. 
[S;}ПEpakRwajaЫ //] 
С 'est ип iпсараЬ/е. 
[sEtre ni:kapaЫ //] 

Б 

mett' [mEt] 
rend'[Ro:d] 
defend' [defo:d] 
Ј'еп veux guat '. 
[3ov111 kat //] 

С' est pas croyab '. 
[s;}nEpakRwajab //] 
С' est ип incapab '. 
[sEtrenёkapab //] 

2) консонантска група [sm]3, [st], [stR] поједностављује се у [s], нпр.: 

А 

rhumatisme [Rymatism] 

artiste [aRtist] 

buste [byst] 

orchestre [:жkEstR] 

Elle reste sur son lit. 
[ ElRESt;} syRs5li //] 

Б 

rhumatis '[Rymatis] 

artis '[aRtis] 

bus' [bys] 

orches ' [ :жkEs] 

Elle res 'sur son lit. 
[ElREs syRs5li //] 

3) консонантска група [kt] поједностављује се у [k], нпр.: 

А 

architecte [aRfitEkt] 
insecte [EsEkt] 
intact [ёtakt] 

Б 

architec '[aRJitEk] 
insec' [EsEk] 
intac' [Etak] 

Ако је консонантска група [sm] у истом слогу, нпр. у речи "communisme", gde se немо ене изговара 
[k:i-my-nism], онда безвучни сугласник [s] asimiluje назал [m] који губи звучност. Међутим, ако се, као 
на југу Француске, на крају речи немо е изговара, консонантска група [sm] се налази у различlПИм 
слоговима [k:i-my-niz-m:i] и суглазник [s] је имплозиван па се, самим тим, налази у слабом положају, 
докје суmазник [м] експлозиван, те се према њему врши једначење по звучности. (Leon 2001: 171) 



422 Наташа Радусин 

Овде ће бити наведено неколико примера интернационалних речи које 

су скраћене процесом апокопе и прилагођене у француском и српском разговор

ном језику. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

automoblle [ :>t:>m:>bil; otom:>bil] auto [oto] аутомобил ауто 

climatisatioп [klimatizasj3] clim [klim], фам. климатизација клима 

faculte [f akylte] /ЈЕ. [fak], фам. факултет факс 

professeur [pR:>fesre:R] ШQ[[pR:>f], фам. професор профа 

sympathique [sepatik] svmpa [sepa], фам. симпатичан симпа 

У оба језика уочава се поједностављивање консонантских група, као 

нпр. групе [st] која прелази у [s] sto што се види у наредној табели: 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

artiste [aRtist] artis '[aRtis] петнаест петн'ес ' 

buste [byst] bus' [bys] јесте јес ' 

Бројеви у оба језика подложни су фонетским променама, с тим што су 

те модификације изражајније у српском језику где су бројеви махом измењени 

под утицајем и синкопе и апокопе. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 

А Б А Б 

quatre [katR) quat' [kat] двадесет, cetrdeset, два 'ес, 'cetr 'es' 

Као што смо видели, велик број речи савременог разговорног францу

ског језика настао је апокопом стандардних облика речи. Та појава, мада, веро

ватно, у мањем интензитету, присутна је и у српском разговорном језику. 

Сажимање вокала је, такође, изузетно честа појава у разговорном срп

ском језику. Као илустрација фреквентности те појаве, могу послужити следећа 

два кратка одломка из драме "Балкански шпијун" Душана Ковачевића где су 

подвучени сви облици аферезе, синкопе, апокопе и сажимања вокала, а ти не

стандарднојезички облици су општепрепознатљиви и карактеристични за шире 

подручје разговорног српског језика. 
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ЂУРА: "Е, мој Илија ... Штаби'јаљудимарекодаситистрадsl? 
"Нисам ништа знао?" Доводиш ме у ситуацију да се осећам 

ко последњи бедник. Уместо да си дошо. чим си приметио, и 

реко: так 'а и так 'а ствар, па да смо се организовали, има нас 

Чво овића, хвала Бог ... " (Ковачевић 2002: 108) 

ИЛИЈА: "На први поглед би се рекло да сам сасви.м обичан, 

нормалан човек, ко већина људи: имам породицу, ишколово сам 

кћерку, подиго кућу, 'оћv да помогнем, у кредитима сам, волео би ' 
да дочекам унучиће, да 1L водим у Кошутњак ... То је све у реду, k 
!Lтако?" (Ковачевић 2002: 143) 

Закључак. У овом раду изнети су неки примери аферезе, синкопе и 

апокопе у разговорном француском и српском језику, те је установљено да те 

општејезичке појаве произлазе било из тежње за превладавањем потешкоћа у 

изговору било из потребе за језичком економијом у усменој комуникацији. 

Те су појаве својствене свим језицима, а томе у прилог говори и следећи 

пример појаве аферезе, синкопе и апокопе у енглеском језику. Пример је преу

зет од Била Брајсона, аутора књиге "Mother Топgие; English & How Jt Got That 
Way", а говори о томе како називају градове становници из разних крајева света 
где се говори енглески језик. 

"Australiaпs will tell уои they соте froт "Stralia, "while 
Toroпtoaпs will tell you they соте froт "Тrоппа." Јп Jowa it s 
"Jwa" and in Ohio it s "Нiа. " People froт Milwaиkee say they 're 
froт "Mwawkee. " Јп Loиisville it s "Loovиl, " iп Newark it s 
"Nerk, " апd iп Jndiaпapolis it s "Naplиs. " People iп Philadelphia 
dоп ~соте froт there; they соте froт "Fuhlиffia. " (Bryson 1990) 

Наравно, и у овом случају, у питању су речи које се често употребља

вају у говору и које се често управо подразумевају у комуникацији, те, тако, 

упрошћавање њиховог изговора тешко може довести до неспоразума. Важно је 

напоменути да ниједно скраћивање језичког израза никад не иде на уштрб ра

зумљивости исказа, те се свака редукција, руковођена несвесним механизмом 

и језичким осећајем, увек зауставља на граници када би жељени пренос инфор

мације био доведен у питање. Концизност језичког израза у разговорном сти

лу компензује се редунданцијомјезичких и нејезичких средстава у интеракциј

ском контакту што чини усмену комуникацију нераскидиво везаном за контекст 

говорне ситуације. 
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Nata5a Radusin 

APHERESE, SYNCOPE ЕТ АРОСОРЕ EN FRAN<;:AIS ЕТ SERВE PARLES 

Resume 

La langue parlee est marquee, d'une part, par Ја concision Jangagiere qui 
est, d'autre part, compensee par la redondance de 1' expression linguistique et non
linguistique. L'economie linguistique en fraш;ais et en serbe, etant le centre d'interet 
de cet articJe, est i\lustree par les exempJes de l'apherese, de la syncope et de 
l'apocope issus des anaJyses linguistiques contemporaines et des ouvrages litteraires: 
le roman frani;:ais «Zazie dans Је metro» de Raymond Queneau (1959) et Ја piece de 
theatre serbe «BaJkanski spijuш> de Dusan Kovacevic (1982). Etant donne que les 
ecrivains ont souvent recours а Ја retranscription Jitteraire de la Jangue parlee afin de 
donner un aspect «actuel» ou «reaJiste» а leurs ouvrages, la Jitterature а souvent fait 
l'objet d'etudes linguistiques, en tant qu'unique temoignage disponiЫe des usages 
oraux avant J'apparition des enregistrements sonores. En adoptant une approche de 
critique objective et en Ја comparant avec les analyses linguistiques de l'expression 
oraJe, l'anaJyse des textes litteraires devient une source precieuse - malgre son aspect 
forcement artificiel - pour l'etude de Ја richesse intarissaЫe de Ја langue parlee. 

Mots clis: apherese, syncope, аросоре, langue parlee, frani;:ais, serbe. 
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UDK 111.1 
ONR 

ARISTOTELOVA КAUZALNA SНЕМАТIКА 

Mr Zeljko Kalutlerovic 

SAZETAK 

Autor и radu razmatraAristote\ovu kauzalnu shematiku, uzimajuci и obzir pre svega 
Stagiraninove kapitalne uvide iz Metafizike i Fizike, ali i iz ostatka Aristotelis Opere. Utvrdeno 
је da је Aristote\ tragajuci za niti vodiljom ёitavog prethodnog misljenja jedinstveni kljuё za 
razumevanje misaonih dometa vlastitih preteёa postulirao и osobenom uёenju о uzrocima. U 
stvari, doktrina о materijalnom, formalnom, eficUentnom i finalnom uzroku predstavlja modus 
pomocu kogaje Aristotel izvrsio proЫemsku sistematizaciju prethodnika na naёin prikazan и 
prvoj knjizi Metafizike, i pritom sebe и isti mah razotkrio, makar i uz izvesne rezerve receno, 
kao prvog istoricara metafizike, ра i filozofije uopste. Autor, zatim, obraduje svaki od ёetiri 
uzroka ponaosob, dodatno tematizujuci njihove medL1sobne veze i relacije. Zakljuёak koji 
se izvodi је da materijalni uzrok пе moze Ьiti sveden ni na jedan drugi uzrok, te da on mora 
Ьiti tretiran relativno zasebno, ali i da, sa druge strane, postoji znacajna srodnost preostala tri 
uzroka. Naime, iako se svi oni mogu izllёavati odvojeno, sto је postupak koji је Ьiо primenjen 
i и ovom radu, i premda se eficijentni i finalni uzrok mogu analizirati odvojeno od formalnog 
uzroka (i od materijalnog), kao spoljasnji od unutrasnjih uslova promene, konstatuje se da 
su ova tri uzroka gotovo podL1darna, i daje и Aristotelovim delima evidentno prepoznavanje 
formalno-finalnog uzroka impliciranog и eficijentnoj kauzalnosti. 

Юjucne reci: Aristotel, uzroci, nаёе\а, shematika, materijalni, formalni, eficijentni, 
finalni, teleologija. 
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Izlaganje о Aristotelovoj kauzalnoj shematici zapocecemo podsecanjem 
na reci koje је Stagiranin upotreЫjavao za pojam koji mi najcesce prevodimo kao 
"uzrok". Naime, u grckom originalu u upotreЬi su Ьili termini aitia tj. aition, а po
vremeno i termin arche. 1 Imenica zenskog roda i; aiтfa, kao i njen pandan u srednjem 
rodu то aiт1ov imaju najmanje dve grupe znacenja. Osnovno је ono koje referira na 
"uzrok'', "povod", "razlog", "pocetak", "izvor", "osnov", а u drugom smislu rec је 
о "krivici" zbog prekrsaja nekog reda stvari i "tuzЬi", "prigovoru".2 Karakteristican 
primer upotrebe aitie u drugom smislu moguce је uociti kod Platona u Drzavi, i to na 
onom mestu u desetoj knjizi (6 l 7d-e) gde tumac bogova (тreorpi;тr;;) govori о izboru 
dusa njihovih buducih zemaljskih zivota. Profet kaZe da је vrlina bez gospodara, i 
da се је imati svako onoliko koliko је ceni, zakljucujuci: "Krivica је u Ьiracu, bog 
nije kriv" (Aiтfa еЛоµеvои· З-ео; avafт10;) (Platon 1993: 321). Znacenje "uzrok" Ьilo 
је uspostavljeno pre Aristotelajos kod Herodota, koji na pocetku svoje Istorije obe
cava da се istraziti aitia rata izmedu Grka i Persijanaca. Aristotel ga koristi u svojoj 
filozofskoj koncepciji da obuhvati sve faktore koji moraju Ьiti prezentni za Ьilo sta 
sto nastaje, svejedno da li prirodno ili artificijelno. On, dakle, pokriva siri opseg nego 
nasa rec "uzrok", ali је ona najЫizi ekvivalent u nasem jeziku ра сето је i mi za
drzati u upotreЬi. Ovi nuzni faktori su cetvorovrsni tj. oni su materijalni, formalni, 
eficijentni i finalni, i Stagiranin ih nabraja i deskriЬuje na velikom broju mesta u 
svojim spisima raznovrsnom frazeologijom, insistirajuci da znanstveno obja8njenje 
Ьilo kog prirodnog produkta ili dogadaja (npr. coveka) zahteva navodenje sva cetiri 
uzroka (Met. 1044а33-Ы). Da vidimo trece poglavlje prve knjige Metafizike 983а24-
32, koje otvara Aristotelovo izlaganje о uzrocima3 (Aristotel 1988: 9-1 О, prev. Т. 
Ladan): 

1 Imenica :!:enskog roda ~ аех·'1 najpre oznatava neki "potetak'', ali se mo:!:e prevesti i kao "kraj, svr~etak". 
Опа, potom, obele:!:ava "iskon'', "izvor'', "povod" i "uzrok"; u filozofskoj recepciji, zatim, veoma va:!:no је 
znatenje 11 smislн "natela" i "elementa". Tu је i govor о netemu ~to је "odavnina'', "odvajkada". Arche је, 
takode, i "vodenje", "zapovedni~tvo'', "vlada", "vlast". 

2 Ros u svojoj knjizi о Aristotelu (Ross 1966: 73) ka:!:e da od tetiri Aristotelova i1zroka samo dva, eficijentni i 
finalni, odgovarajн 11obitajenom znatenju "11zroka" u engleskom jeziku. 

3 О kome је moguce tragove pronaci i dшgde LI Aristotelovom korpusu, npr. LI Met. I О 13а24-1О1 З ЬЗ, An.Pos
t. 94a 20-23; GA 715а 3-7; Phys.\94b23-35; 198а22-24". Sire vid. kod Bonica LI njegovom lndexu (Bonitz 
1975: 22Ы2-2За42). 
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Sad је bjelodano kako valja steci znanost 
о prvotnim uzrocima (jer kazemo kako 
znamo kakvu pojedinost kad mislimo 
da spoznajemo njezin prvotni uzrok), а 
govori se о cetiri vrste uzroka, od kojih 
је - kazemo - jedan hivstvo i hit (jer 
zasto napokon se svodi па ројат stvari, 
dok је prvotno zasto uzrok i росе/о), drugi 
је uzrok tvar i podmet, treCi је росе/о 

kretanja, а cetvrti је пјети oprecan uzrok, 
naime: 'poradi cega' i Dobro (jer to је 
svrha svega nastajanja i kretanja).' 

'Errsl 3е rpa11seo11 ОТ/ TWll вg aexiii; aiтiшv 3si 
Лa/3si11 irr1r.ттi;µ1ГJ11 (тотs rae si3i11a1 rpaµ,ev 
lхасттоv, ота11 тТ;v rrewтr;v aiтiav oiwµ,s!:Ja 
rvшei~s1v), та 3' аiт1а Лirsтa1 тsтеахШ.;, 
&v џiav µ,ev aiтiav rpaµ,ev sTa1 тТ;v our.тiav 

Xat ТО тf f;v Efvat ( avaysтat уае ТО °Ј1а Tl 
sii; TOll Лorov Ёr.т;~:,атоv, aiт1ov 3е ха/ ае%'17 
то 31а тi rreiilтov), iтieav 3е т7;11 uЛr;v ха/ 
то urroxsiµ,svov, тefтr;v 3е 0I7s11 i; аех"1 тiji; 
ю11i;стsщ, тsтаетr;11 3е т7;11 a11т1xs1µ,eJl'f/ll 
aiтiav таvт'{}, то ой lvsxa ха/ тaraI7011 · 
-тiЛо~ ?'ае revifТeшq xai ;uv~rтeш~ 1rcitт'Y)q 
тоVт' ir.ттiv. 

Mi cemo pojmove our.тia i то тi f;v sl11a1 prevoditi sa "Ьivstvo" i "ono sto beja
se Ьiti". Prilikom prevodenja smo uzimali u obzir etimolosku i semanticku dimenziju 
ovih reci, ali i dosadasnja prevodilacka resenja. Kod nas se our.тia jos prevodi i kao 
"supstancija" i "sustastvo", а то тi 1;11 sT11a1 kao "Ьit", "Ьivstvenost" i "sustastvenost".5 

Da ne postoji opsta saglasnost kako ove grcke pojmove preneti u moderne jezike 
pokazacemo na nekoliko primera. Na hrvatski jezik se na primer our.тia prevodi kao 
"Ьivstvo", ali i kao "Ьit'', "Ьitnost", "sutnost", "sucina'', "sopstvo", а то тf f;v sT11a1 kao 
"Ьit", "stostvo" i "ono cemu је (uvijek) Ьivati". Dalje, na nemacki se our.тia prevodi 
kao "Substanz", "Wesenheit" i "Wesen", а то тi f;v sTva1 kao "Sosein" i "Wesenheit". 
Konacno, na engleski jezik our.тia se prevodi kao "essence" i "substance'', а ponegde 
i "entity'', а то тf f;v sT11a1 kao "essence" i "essential nature of а thing". Ponajbolji 
prevodioci Metafizike na ova dva jezika su ovaj, veoma Ьitni, pojmovni par preveli 
na sledeci nacin: Bonic ga је preveo na nemacki sa "das Wesen" ("die Wesenheit") i 
"das Sosein", а Ros na engleski sa "substance" i "essence". 

Mnogi filozofi su pokusali dokuciti odakle vodi poreklo Aristotelovo ucenje 
о cetiri uzroka. Jeger u knjizi о temeljima povesti razvoja Aristotela (Jaeger 1985: 
311 ), tako, kaie da Stagiranin uopste ne iznosi argumente na osnovu kojih izlaie 
pomenutu klasifikaciju, i dodaje da teleoloska doktrina о uzrocima, na kojoj Aristotel 
bazira sopstvenu metafiziku lezi u osnovi cele prve knjige Metafizike, te da Ьi citava 

4 
Evo i па~еg prevoda (Z.K.): "Sadje јаsпо da treba steci zпaпost о prvoЬitпim uzrocima (jer kafemo da zпamo 
svaku pojediпt1 [stvar] [samo] [опdа] kad mislimo da poznajemo пјеп prvi uzrok), а о ttzrocima se govori 
eetvorostrнko. u jedпom [smislu] kafemo da 11zrok jeste Ьivstvo i 'опо ~to Ьеј~е Ьiti' (jer se ОПО 'za~to' 
kопаtпо svodi па pojam [stvari], а опо prvo 'Щtо' jeste uzrok i пatelo), u dп1gom [smislu] [uzrok] је tvar i 
podle:tece, u trecem, odakleje пatelo kretanja, i u tetvrtom, uzrok kojije opretaп ovom, 'zbog tega' i dobro 
(jer to је cilj svega пastajanja i kretanja)". 

Neki filozofi jedпostavпo ostavljajн izvorпe pojmove samo traпsliteriraпe, dakle ousia i to li еп einai. О dile
mama н vezi sa prevodom ovih pojmova zanimljiva zapШanjaje izпeo S. Zuпjic tl svojoj knjizi о рrоЫеmн 
jedпog u Aristotelovoj metafizici (Zнпјiс 1988: 366-367; 385-386). 
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koncepcija ove knjige kolapsirala ako aitiologija Fizike ne Ьi Ьila u pozadini svakog 
napisanog reda. Nesto ranije u svojoj knjizi Jeger (Jaeger 1985: 178), istina, nudi od
govor na pomenutu dilemu о poreklu Aristotelove doktrine. On kaze daje svojevrsna 
novina to sto Aristotel svoje ucenje о uzrocima geneticki razvija iz istorije ranije fi
lozofije. Jos jedan veliki komentator Aristotela, Ros u svojim iscrpnim komentarima 
Aristotelove Fizike (Ross 1998: 37), tvrdio је kako mi ne znamo kako је Aristotel 
dosegao do ucenja о uzrocima. Ono se prosto zatice u Aristotelovim spisima kao 
nesto poznato i samorazumljivo. On је do tog ucenja mogao stici, smatra Ros, re
flektovanjem cina umetnickog proizvodenja, kao i pracenjem toka prirodnih procesa. 
Ako se to tako desilo onda su, zakljucuje Ros, naAristotelov rad morala ostaviti traga 
i razmatranja koja su vrsili njegovi prethodnici. 

Cinjenica је, medutim, da niti na malocas pomenutom mestu niti Ьilo gde 
drugo и svom bogatom opusu Aristotel ne cini nikakav pokusaj dedukcije uzroka, 
ра cak ne nagovestava ni neke medukorake postupka zasnivanja vlastitog ucenja. 
Naprosto on uvodi pomenuta cetiri uzroka, ne podrazumevajuci neke druge. No, ako 
se podsetimo nekih delova Druge analitike verovatno се nam Ьiti jasnije zasto је to 
tako. 6 Na jednom mestu (An.Post. 72Ь 18-25) Aristotel napominje da nisu sve znanosti 
apodikticke, te da postoji i tzv. ne-apodikticka znanost. I mada na doticnom mestu 
Aristotel ne kazuje nista poЫize о datoj znanosti, na cegaje mislio naslucujemo kad 
procitamo poslednj i pasus Druge analitike ( 100Ь5- 17). Iz ovog pasusa najpre saz
najemo kako nema (ili doslovno "nece Ьiti") znanosti о nacelima (An.Post. IOOЫ0-
11), da Ьi odmah potom saznali i kako to ne znaci da isti nece Ьiti i shvatljivi, vec 
da се nacela Ьiti dosegnuta duhovnim zrenjem, intuicijom, neposrednim "dodirom" 
uma (An.Post.100Ь12). Aristotel се sve to potkrepiti tvrdnjom kako nacelo dokaza 
nije dokaz, kao sto ni znanost nije nacelo znanosti (An.Post.100b 12-14). On се, 
zatim, u narednoj recenici staviti um, noeticko misljenje, da bude nacelo znanosti 
(An.Post.1ООЫ5), koji time, popunjava mesto, ranije neobjasnjene, ne-apodikticke 
znanosti. U poslednjem delu Druge analitike Aristotel kaZ:e kako ne samo da је um 
nacelo znanosti, nego је on i, sto је vaznije, nacelo nacela. (An.Post.100Ь15-16), i 
dodaje, kako se znanost kao celina odnosi prema celini stvari jednako onako kako se 
i um odnosi prema nacelu (An.Post. 1ООЬ16-17). 

Nacela su, znaci, aksiomatska, samoizvesna i nisu predmet silogistickog 
dokazivanja. Bez takvih osnovnih i nedokazivih istina imali Ьismo ili regres u besko
nacnost ili rdavi krug, i napredovanje u samim znanostima Ьilo Ьi nemoguce. Nakon 

6 Ovde, dakako, necemo t1laziti u razmatranje onoga ~to је tema tzv. druge nedoumice iz В knjige Aristotelove 
Metafi=ike. То jest, da li i nacela supstancve (cetiri t1zroka) i nacela dokazivanja (aksiomi) mogt1 Ьiti predmet 
jedne i jedinstvene "tr<!Zene znanosti", ili to nije moguce, nego posebna znanost mora prot1cavati nacela 
supstancije а posebna nacela dokazivanja. Detaljno о tome pi~e G. Jakovljevic tl clanku, "Aristotelove nedo
umice oko predmeta prve filozofije" (Jakovljevic 1997: 51-85). 



ARISTOTELOVA KAUZALNA SHEMATIKA 431 

ovoga vec је izvesnije za.Sto Aristotel ne istraiuje, recimo, ideju uzroka7 iz koje bi 
potom а priori dedukovao njenu podelu na odgovarajuce vrste. 

Normalno је stoga sto se Aristotel u nastavku knjige А Metafizike usmerio na 
ispitivanje ucenja svojih prethodnika, zeleci da utvrdi da li se kod njih moze, even
tualno, pl"Onaci neka druga vrsta uzroka. А ako se pak i ne pronade ni jedna druga, 
plodnost istraiivanja се se ogledati u tome sto се se posedovati veca pouzdanost i 
poverenje u rezultate vlastitog rada izlozenog najpre u Fizici (Met.983a33 - 983Ь6). 

Jos jedno pitanje је Ьilo predmet istrazivanja potonjih komentatora Aristo
telcvih dela, а to је da li postoji nekakav duЫji smisao u redosledu kojim Aristotel 
navodi svoje uzroke. Na pomenutom mestu u Met.983a24-32 redosled је sledeci: 
formalni, materijalni, eficijentni i finalni uzrok. Dok, u Phys. (194ЫЗ-35, 198а22-
24) postoji jedna izmena u nabrajanju. Na prvo mesto је stavljen materijalпi uzrok, а 
potom slede forrnalni, eficijentni i finalni. 8 Da li је ova razlika puka koincidencija ili 
pak u sebl nosi neku skrivenu poruku koju treba odgonetnuti? Da li zaista navodenje 
formalnog uzroka kao prvog u Metafizici smera da istakne njegovu vodecu ulogu 
u Aristotelovom razumevanju metafizike? Da li је ta njegova nagla.Sena uloga jos 
pojacana umetnutom opaskom koja ide neposredno nakon pominjanja "Ьivstva" i 
"onoga sto bejase Ьiti" (Met.983a28-29)? Da li је, s druge strane, redosled u Fizici 
takav, zbog toga sto је prilikom klasifikovanja znanosti fizici pripala uloga discipline 
koja, iako teorijska, se bavi onim sto је pokretno i neodvoj ivo od tvari, ра tu cinjenicu 
treba istaci i prilikom nabrajanja uzroka? Ili jednostavno stoga sto се se опај drugi, 
fшmalпi, uzrok izucavati negde drugo podrobnije (Phys.192a34-36, 194Ы 4-15), ра 
mu drugo mesto u Fizici sasvim i pristaje? 

Nase је misljenje daje premalo objasnjenja i uputa na osnovu kojih Ьi, ma
kar i implicitno zakljucili da ima neceg sudbonosnog u ovom, Aristotelovom okreta
nju redosleda formalnog i materijalnog uzroka na pomenutim mestima u Metafizici i 
Fizici. Da sled uzroka ne predstavlja nikakav misteriozni kljuc za neko novo citanje 
proЫema kauzalnosti pokazacemo navodenjem nekih mesta iz Aristotelovih spisa 
koji obraduju pomenutu proЫematiku. Tako u Met.1О1 За24-1 О l ЗЬЗ redosled izgleda 
ovako: materijalni, formalni, eficijentni i finalni uzrok, а u Met.1044а33-1044Ы na 
sledeCi nacin: materijalni, eficijentni, formalni i finalni. I u Fizici postoji mesto gde је 
redosled "neocekivan", naravno za one koji veruju u visi smisao redanja uzroka. То је 
pasus l 98al 6-21, а uzroci su navedeni na sledeci nacin: forrnalni, eficijentni, finalni 

Gгсlш гее aiт1ov kod Aгistotela је te~ko гazluciti od гесi .iexn. Оп sam ih vгlo cesto 11роtгеЫјаvа 11 рагu, kao 
прг. "prva пасеlа i uzгoci", ра zato i kaZe пајеdпоm mestu da s11"nacelo" i "uzгok" јеdпа ргiгоdа (µ1а rpucп>) 
(Met.1003b23), i da ovo dvoje slede јеdпо dгugo bez obziгa па to da li su ili пе obj~пjeni istim pojmom. U Л 
kпjizi Metaji=ike па samom kгaju kazivanja о "пacelu", Aгistotel јо~ eksplicitпije poгucuje da se u isto toliko 
znaceпja govoгi о "uzrocima" koliko је gоvогепо о "пacelima", i zakljucuje: ,јег svi su 11zroci пасеlа" (1Г1ivта 
-rae та аiт1а аехађ (Met.1013al7). 

Razlika u гedosledu паvоdепја Љгmаlпоg i mateгijalпog uzroka 11 Metafizici i Fizi,·i је od stгапе Oveпsa 
(Ј. Owens) (Oweпs 1951: 91) okarakteгisaпa kao, veгovatno, hotimicпa, пе Ьi li se i па taj пасiп istaklo 
domiпantпo mesto koje foгmalпi uzгok za11zima u Aгistotelovoj prvoj filozofiji. 
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i materijalni. U spisu Usnulo i budno stanje (Пееi Uтrvou xai ire'l'Jroe(J"Eш~) 455Ы4-16 
oni se navode sledecim redosledom: finalni, eficijentni, materijalni i formalni uzrok. 
Za kraj ovog nabrajanja evo kako redosled uzroka izgleda и delu О radanju iivotinja 
(Пееi ?:сЬш11 rе11Е(Ј"ЕШ~) 715а4-7. Prvo је navedeп fiпalпi, za пjim formalпi, а potom 
materijalпi i eficijeпtпi uzrok па kraju. Na osпovu ovih пavodenja iz Aristotelovih 
spisa mozemo lako uociti da пе postoji пikakva zakoпitost и redanju пi jedпog od 
uzroka, te da se па osпovu redosleda uzroka пе mogu povlaciti пikakve dalje impli
kacije о vecoj ili mапјој vafпosti pojediпih uzroka и celiпi Aristotelovog filozofskog 
stvaralastva. 

Osim podele па pomeпute cetiri vrste (ei~'fJ) uzroka,9 treba пapomeпuti da 
Aristotel и Metafizici i Fizici uvodi i njihovu dodatпu difereпcijaciju, govoreci da se 
uzroci mogu razlikovati i и пасiпu ( теотrо~). pri cemu и svakom od ovih razlikujemo 
ро dva smisla (Меt.1013Ы8-1014а25; Phys.195a27-195Ыl). 

Sumarno prikazaпa ova dva mesta Ьi izgledala ovako. Postoji sest паСiпа 
uzroka. То su: 1.) pojedinacпi uzrok, 2.) rodпi, 3.) pridolazeci, 4.) rodпo-pridolazeci, 
5.) spoj pojediпacпog i pridolazeceg, i 6.) spoj rodпog i rodno-pridolazeceg. 

Pored toga, uzroci mogu Ьiti prikazaпi i "svojstveпo" (oixeiш~) i "prema 
pridolazecem" (хата О11µ/3е/3гr;хо~). I kопаспо, svaki od sest пavedeпih пасiпа moze 
Ьiti razmatraп и dva smisla, Ьilo kao "udejstveп" (E11eerouJ1Тa) Ьilo kao "moguc" 
(~и11аµе11а). 

Posluiicemo se jednim Aristotelovim primerom radi ројаsпјепја. Uzrok 
odgovarajuce statue moze, dakle, Ьiti: 1.) pojediпacni uzrok, "svojstveпo" (ili "ро 
sebl"), tj. vajar, 2.) rod pojediпacпog uzroka ро sebl, tj. umetnik, 3.) pojediпacпi pri
dolazeci uzrok, tj. Poliklet, 4.) rod pojediпacпog pridolazeceg uzroka, tj. covek, 5.) 
spoj pojediпacпog uzroka ро sebl i pojediпacпog pridolazeceg uzroka, tj. vajar Po
liklet, i 6.) spoj roda pojedinacпog uzroka ро sebl i roda pojediпacпog pridolazeceg 
uzroka, tj. umetпik-covek (u stvari "umetпicki covek"). 

1 па ovom mestu se pokazuje koliko moramo Ьiti obazrivi prilikom razma
tranja kljucпih Aristotelovih pojmova, kao sto је to, svakako, pojam "uzroka". ю Ne 
smemo se povoditi za pukom istovetnoscu jezickog izraza i pritom preпebregпuti 
visezпacпost grckog аiт1011. Sam Stagiraпin nam eksplicitпo kafe daje "uzrok" pojam 
koji se mпogostruko iskazuje (тrомахШ~ Леrоµi11ш11) (Met. 1013Ь4-5, 1013Ь30-31). 

Zato i jeste, izmedu ostalog, i predmet istrazivaпja и Л knjizi Metafizike (1013а24-
1О14а26) koja razmatra mпogozпacno iskazaпe to jest jedпakoimeпe stvari. U deve
tom poglavlju 1. kпjige Metafizike (992Ь 18-20) Aristotel, stavise, zakljucuje daje op
sta pogreska пjegovih prethodпika Ьila upravo и tome sto su hteli da istrafe elemeпte 
9 Za koje Lojd (G.E.R. Lloyd) 11 svojoj knjizi о razvoju i str11kturi Aristotelovog mШjenja (Lloyd 1977: 60), 

ka.Ze da s11 uvek razlш"::ivi u logickom smislu, ali пе i u stvarnosti. Naime, оп pi~e daje tvar testo kontrastirana 
sa ostala tri uzroka 11zeta u celini. 

10 Aristotelje Ьiо prvi kojije posvetio posebnu pa.Znj11 samom pojm11 uzroka, premda kod njega nema Љrmalne 
definicije uzroka tюp~te. Umesto toga, kao Sto smo videli, pokazano је da pojam uzroka mo~e imati tetiri 
vrste, Sest natina, dva pripisivanja i dva smisla. 
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Ыса; ne razlikujuci pritom osnovna znacenja odgovarajucih filozofskih pojmova. 
Ovo, dakako, ne znaci da Stagiranin teziste filozofskog istraZivanja sa ontologije 
prebacuje na semantiku, kako Ы se moglo, eventualno, zakljuciti. Sve vreme nam, 
ipak, mora blti na umu da iza ove jezicke viseznacnosti i podela lezi jedinstvo pojma 
i stvari, pri cemu је "sama stvar" i dalje u prvom planu. 

Nas zadatak u nastavku ovoga rada fokusirace se na analiziranje svakog od 
cetiri naznacena uzroka i njihovu medusobnu interakciju i korelaciju. Aristotel је, 
kao i ostali grcki filozofi, do nekih svojih filozofskih pojmova dosao na najprirodniji 
moguci nacin, а to znaci iz prethodno date upotrebe reci. Tako је i imenica zenskog 
roda Т; uЛ'УЈ od prvobltnog znacenja "drvo", "suma", "sumska grada" dodatnom tema
tizacijom, uzimajuci и obzir i videnja presokratovaca, postala kod Stagiraniпa pojam 
"tvar" ili "materija" .11 Tvar је za njega, nesto sto ро sebl nije ni neko odredeno Ысе, 
ni nekakav kvantitet, niti ijedna druga od kategorija koje odreduju Ысе, јег dok se 
tvar ne pririce пicemu blvstvo se pririce tvari, а ostale kategorije se priricu blvstvu. 
Tvar, tek kao grada, kao materijal, postaje neko odredeno Ысе, neko odredeпo blv
stvo. Као takva tvar је kod Aristotela najcesce tretirana kao pasivni materijal kome 
је пeophodan пekakav spolja5пji, pokretacki uzrok, koji се је potom oЫikovati ili 
kao sredstvo upotreЫjavati. U Met.1070al-2 (Aristotel 1988: 295, prev. Т. Ladaп; 
podvukao Z.K.) pise: 

Опо od cega (ili ро сети) se тiјепја prvo 
је pokretalo; опо sto se тiјепја је tvar, а 
опо и sto se тiјепја је oЬlik. 

()(р' ой µiv, тоU rrеШтои x1110Vvтoq· О' 3i, ~ 
;;л'УЈ · ciq Ь' 3i, то clдoq. 

Tvar је, dakle, i nesto sto mozemo odrediti kao nosioca promene i uslov 
promene, bez obzira na to da li је shvatamo u apsolutnom smislu kao "prvu tvar", 
ili и relativпom smislu, kao nekakav materijal koji se transformise iz nekog manje 
savrsenog oЫika и neki savrseпiji oЫik. U ovom drugom slucaju rec је о tzv. "drugoj 
tvari". Tvar и relativпom smislu, to jest "druga tvar" cesto se moze razmatrati dvoja
ko: isklesani kameп, па primer, је udelovljeп и odпosu па prirodпi kameп - паrаvпо, 

и pogledu mogucпosti ovog drugog da bude istesaп, istovremeпo оп је и mogucпosti 
spram zida и koji treba da bude ugradeп, оdпоsпо s obzirom па ulogu koju се imati и 
zidu koji tek treba da bude sagradeп. 1 ujedпom i и drugom smislu tvar se uzima kao 
nesto sto је пeпastalo i пeunistivo. 

11 МШјеnја smo daje precizniji prevod grckog IJЛ'f/ na n~jezik "tvar" а ne "materija''. Razlog tome lezi u cinje
nici da kadaje oЫikovana latinska filozofska terminologija grcko ;;л'f/ је prevedeno na latinski jezik sa recju 
koja ima indoevropski koren tj. sa materia. Ovim prevodom s11grisano је znacenje kojeg nema и izvomiku. 
Naime, postoji Ыiska etimolo~ka srodnost materije sa recju mater, majka, drugacije receno sa onim ~to sve 
dn1go rada. Grcka imenica IJЛ'f/ nije 11 etimolo~koj srodnosti sa takvim pojmom materije. Uobicajeni grcki 
termini koji se koriste za obelezavanje materijalnog t1zroka su: iJ IJЛ'f/, iJ ;;л'f/ каi то uтroк•f1uvov, il; оа уf')11•та1, 
тО VЛ1кОv aiт1ov. 
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Postavljanje prve tvari se uklapa и logicki zahtev Aristotelovog misljenja 
koji glasi da је "nuzno negde stati" (Met. 1070а4), sto znaci da nema beskonacne 
serije ontickog uzmicanja tipa: В је potcncijalno А, С је potencijalno В, i tako ad 
infinitum. Na kraju niza (ili jos boUe, na pocetku) mora postojati cista mogucnost 
koja је tvar. 12 Dakako, prva tvar ne postoji nikada baS kao takva, vec uvek spojena sa 
oЫikom kojije formalan i\i karakterisuci cinilac. U smislu u kome prva tvar ne moze 
postojati ро seЬi, odvojeno od svakog oЬ\ika, onaje samo logicki razluciva od oЫika. 
No и smislu и kome је ona stvarana element и nekom tvarnom predmetu i krajnji 
temelj stvarnih promena koje ovaj trpi, onaje i zbЩski razluciva od oЫika. 

Tvar је za Stagiranina i "uzrok uzgrednog" (aiтfa... 1J"uµ,/3s/3r;xoтo~, 
Met.1027al3-15),jer ona moze Ьiti "i sto drugcUe". S tvarjн zaista ono uzgredno u\a
zi u svet, sto sve omogucava greske и prirodi, ра i produkciju nakaza. Shodno tome, 
Aristotel је и tvari video i nacelo individualizacije. Buduci da је oЬ\ik specifiCno isti 
kod svih clanova jedne vrste, specificna priroda ili Ьit coveka је ista i kod Sokrata i 
kod Kalije, onda uposeЬ\javajuce nace\o mora Ьiti tvar, jer su Sokrat i Kalija, premda 
isti ро ljudskom oЬ\iku ili prirodi, razliciti s obzirom na razlicitu tvar koja је uoЬ\i
cena и nj ima. 

Na razliCitim mestima и Stagiraninovim spisima se govori о raznim aspek
tima razmatranja tvari, а jedna od njenih najpotpunijih definicija data је н Fizici 
192а31-32. Evo kako ona glasi и prevodu Т. Ladana i izdanju LiЬera iz Zagreba 
(Aristotel 1988: 27-28): 

(buduf:i da tvar zovem prvi podmet svakoj i Лirш rae uЛ'f}v то 7rf2WTOJI uтroxsfµs11011 

pojedinoj SfVari, iz kojega prisutnog nasta- 1

1 

еха!Ј"ТqЈ, Ц о5 rfvsтaf TI EJIU7rcLf2%0JITO~ µ,i; 
је nesto, ali пе prema prigotku). хата IJ"uµ(3s/3'f}xo~. 

Kada se и Phys.192a31 spomene "prvi (kurziv nas, Z.K.) podmet svakoj 
pojedinoj stvari" ("ono prvo podlezece u svakom pojedinacnom", nas prevod, Z.K.), 
ono "prvo" (тrewтov) nam govori daje tvar nesto bazicno to jest, nesto sto је prvoЬitno 
i sto predstavlja krajnju osnovu svake promene. 

Dalje, и Phys192a32a pise "iz kojegaprisutnog (kurziv nas, Z. К.) nastaje 
пesto" (ili "iz cega nastaje neko unutar preblvajuce", prev. Z.К.). Ono "unutar prebl
vajuce" (Evuтraexovтo~) ovde sluzi da razdvoji tvar od lisenosti, kojaje, lisenost, nesto 
sto se pretpostavlja prilikom nastajanja neke stvari, ali sto nije prisutno и toj stvari. 
Na drugom mestu (Pl1ys. 192а3-6) se takode pravi distinkcija izmedu tvari i lisenosti, 
раје tako tvar nebice uzgred, dokje lisenost nesto sto је neblce ро sebl. Povrh toga, 
tvar је gotovo nekako Ьivstvo, dok to liSenost nije nikako. 

12 Na prvн tvar Aristotel misli н Met.1044al 5-17; Meteor.390a4-5. Verovatno najbolji prikaz prve tvari datje 
u dclu О nastajanju i nestajanju 329а24-329Ы (u izdanju GraЉsa sa prevodom М. Tasica nema intemacio
nalne paginacije, ali postoji podnaslov па str. 58 "Odredba elcmenata: prvi~na materija i suprotnosti" koji 
ula~ava snal~enje). 
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Konacno, deo и Phys. 192а32а koji glasi: "ali ne prema prigotku" (kurziv 
nas, Z. К.) (to jest "ali ne ро pridolazenju", prev. Z.K.), ро nama, sluzi da omedi tvar 
kako od lisenosti, iz koje moze ponesto nastati ро pridola:Zenju (Phys.191Ы3-16), 
tako i od onih pridolazecih svojstava koja postoje и stvarima. 

U svom cesto koriscenom primeru bronzane kugle, Aristotel kaze da је 
bronza tvar, а kugla oЬ!ik utisnut na nju (Met.1033Ь8-1 О). Nesto ranije и Metafizici 
(Met.1О13а24-26) on се jos dodati da је bronza ne samo tvar nego i uzrok. 

Stagiranin govoreci о materijalnom uzroku и Metafizici 983Ь6-18 (Aristotel 
1988: 10, prev. Т. Ladan) kaze i sledece: 

Od prvih mislilaca veciпa је samo опа 

tvarne vrste smatrala pocelima svih stvari. 
Jer опо od cega su sva Ьiса, te od cega 
prvo пastaju i и sto se па kraju raspada
ju, сети Ьivstvo preostaje dok se тiјепја и 
trpпostima - to kazu da је pratvar i росе/о 
Ьiса; zbog toga misle kako пista пе prestaje 
i пista пе proprada, jer se takva пarav 
uvijek zadrzava, kao sto ni о Sokratu пе 
kazemo пiti da иорсе пastaje kad postaпe 
lijep ili obrazovaп, пiti pak da пestaje kad 
izguЬi ta staпja, zbog toga sto preostaje 
podmet, sam Sokrat. А isto tako пе пasta
je i пе prestaje пista пi od drugih stvari; 
jer mora Ьiti пekakva пarav (priroda), ili 
јеdпа ili vise od јеdпе, iz koje пastaju sve 
ostale stvari, dok опа ostaje. 

TWJI ЈТ; тrеШтш11 q;1Лorтoq;'f)rтavтш11 oi 
тrЛ1:/rтто1 та) iv uЛ'fJ) 1:i?Jc1 µova) c/Ji;f7'f}rтa11 

аеха) 1:Т11а1 тrа11тш11· ig ov 'Уае ёrтт111 
arravтa та оvта, xai i; ov 'Yf'YJlcтar 
rrеШтои xai Ei) о' q;Э-1:fе1:та1 ТсАЕита/011, 
т7}) µev ourтf a) urroµEJIOUfТ'f)), TOl) Је 

rra!Ji;rтr µЕта/ЗаМоUfТ'f)), тоi/то rтTOl%El011 

xai тaUT'f)JI aexi/11 q;arт111 ЕТ11а1 TWJI ОЈ/ТШЈI, 

xai Ј1а тоuто OUTE 'Yf'YJlcrтЭ-at оuЗ-811 оiо11та1 
OUTE arroMurтЗ-at, W) т7}) TO/aUT'f)) q;urтEШ) 
aEi rтш(oµEJl'f)), wrтrrEe ouJe ТОЈ/ ~шхеат'f)Ј/ 
q;aµev OUTE 'Yf'YJlcrтЭ-at arrAW), ота11 'Yf'YJl'f)Ta/ 
хаЛо) ?i µourтrxo), OUTE arroMurтЭ-at, 
ота11 arro/ЗriМv таuта) та) ё;щ, Ј1а ТО 
urroµi111:111 то urroxEiµEJIOJI ТОЈ/ ~шхеат'f)Ј/ 
auтov. ОUТШ) ouJe TWJI йЈ...Лш11 ouJiv· Јс/ 
'Уае cTvaf т111а q;urт111 µfav ?i rrЛcfoи) µta), 
ig Шv 'Yf'YJIETat тilla rтш(oµEV'f)) ixEfJl'f)). 

Nas prevod (Z.K.) dela ovog pasusa Met.983b6-11 glasi: "Dakle, od prvih 
filozofa vecina је smatrala da [nacela] [koja] [su] tvarnog oЬ!ika jesu jedina nacela 
svega. Jer ono od cega su sva Ьiса, prvo od cega nastaju i poslednje и sta propadaju, 
сети Ьivstvo ostaje ali se menja и svojstvima, to је, kazu oni, element i nacelo Ьiса." 
Pokusajmo najpre odgovoriti na pitanje na koga је Aristotel mislio и Met. 983Ь6-
7 kada је govorio о "prvim filozofima" (rrewтшv q;1Лorтoq;'f)rтavтш11). Njegov pregled 
misljenja i stavova prethodnika ponekad је tesko pratiti zbog cinjenice da on to deli
micno cini usvajajuci hronoloski redosled mislilaca о kojima pise, а delimicno njihov 
metafizicki sled, pri cemu ponekad koristi sva cetiri uzroka, а katkada neke od njih 
i to jedan za dгugim to jest sukcesivno. Posto se na pocetku pasusa govori о "prvim 
fi\ozofima" koji su smatrali da postoji samo jedno nacelo svega, i da је to jedno 
nacelo "tvarnog oЫika", onda nema dileme da se ovakva konstatacija moze odnositi 
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samo na prve jonske filozofe prirode, to jest na Talesa, Anaksimandra, Anaksimena i 
Heraklita. Bez obzira, znaci, da lije и pitanju voda, apeiron, vazduh ili vatra, uvekje 
rec о jednom uzroku i uvek о materijalnom uzroku. 13 

Medutim, ako ovaj pasus (Met.983b6-18) posmatramo izjedne sire perspek
tive а zakljucno sa Met. 984а18, doblcemo i nesto drugaciji odgovor. Videcemo da 
Stagiranin и ovoj celini govori о materijalnom uzroku kroz citavu istoriju preso
kratske misli, pocev od Talesa а zavrsivsi sa Anaksagorom. Ovde је, dakle, rec о 
svim onim "prvim filozofima" koji и svojim koncepcijama barataju sa materijalnim 
uzrokom, bez obzira na to da li је to jedini uzrok za koji znaju, ili samo jedan и nizu 
uzroka. Ти se spominju redom: Tales, Anaksimen, Heraklit, Empedokle i Anaksago
ra. U ovom kratkom prikazu, istina, nedostaju neki presokratovci, poput Anaksiman
dra, Pitagore, Elejaca i Atomista, а pominju se, indirektno, neki ljudi koji zasigumo 
nisu filozofi kao Homer, Hesiod i Orfej, te neki autori о kojima imamo veoma malo 
validnih podataka, ka sto su Hipon, Diogen i Нipas. Ako Ьismo hteli nekako objasniti 
izostanak pomenutih filozofa iz ovog prikaza, cini nam se da su moguca dva odgovo
ra. Prvi, da Stagiranin nije Ьiо istoricar filozofije ili istoricar metafizike и modernom 
smislu, koji Ьi prilikom svake retrospektive pedantno sistematizovao sve postojece 
filozofe. On takvu vrstu priljeznosti ne ispoljava ni na drugim mestima и svom opusu, 
ра и tom smislu ovo mesto nije nikakav izuzetak. Ovome treba dodati jos i dobro po
znati podatak da ni sama Metafizika nije Ьila zamisljena, dana5njim jezikom receno, 
kao udzbenik ili knjiga, vec pre kao zblrka tekstova namenjenih za predavanje koji 
su naknadno kompilirani и jednu celinu. 

Drugi moguci odgovor nam ukazuje da se kod Anaksimandra, Pitagore i 
pitagorejaca pojavljuju odgovarajuce poteskoce da se apeiron i brojevi jednoznacno 
i neprepomo tretiraju kao causa materialis. Те teskoce kulminiraju sa Elejcima kod 
kojihje, izuzev Parmenidovog "puta mnenja", i nemoguce govoriti о nekakvom pri
sustvu materijalnog uzroka. Ako imamo и vidu poslovicnu Aristotelovu obazrivost 
prilikom razmatranja spornih mesta i tema, ovo malocas izreceno, Ьi zaista mogao Ьit 
valjan razlog z~sto pomenutih filozofa nema и pasusu od Met.983b6 do Met.984al8. 

Ova argumentacija, koja do sada i deluje relativno uverljivo, suocava se sa 
proЬlemima kada se upitamo za5to se isti kriterijum ne moze primeniti i na poslednje и 
nizu izostavUenih presokratovaca, а to su atomisti. Jer kada su oni и pitanju Stagiranin је 
nedvosmislen, и Met. 985Ь9-1 О se eksplicitno kafe da su Leukip i Demokrit prepoznali 
materijalni uzrok, i da su to za njih Ьili atomi i praznina. Jedno od mogucih obja5njenja 
za nespominjanje atomista и ovom pasusu, koje nam је ponudio Ros и svom komentaru 
Aristotelove Metafizike (Ross 1997: 128), је to da su oni hronoloski dosli znatno ka
snije. Оа podsetimo, prema Apolodoru, је Anaksagora, kao ovde poslednje razmatrani, 
ziveo od 500/499-428/7 godine pre n.e., dokje prema istoj klasifikaciji Demokrit roden 
Citavih 40 godina kasnije, to jest ziveo је od 460/59-371/0 godine pre n.e. 

13 Ovo је. ро narna, najprihvatljivija opcija odgovora na pitanje na koje "prve filozofe" је Aristotel mislio na 
navcdcпom mestu. 
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Foпnulacija koju Aristotel koristi и Met.983b9 i dalje је, kao sto to on inace 
cini, veoma brizljivo odabrana. Bivstvo је opisano kao nesto sto samo ostaje trajno 
dok se menja и svojstvima ( ?ТаЗ-о~). 14 Striktno govoreci, Stagiranin ne kaZe da se me
njaju svojstva, vec da se blvstvo menja posredstvom njih, ostajuci pri tom samo ne
promenjeno. Ista prirodaje ocuvana cak i dok trpi preinacenja. Ili, iz nje "nastaju sve 
ostale stvari, dok ona ostaje" (Met. 983Ы 8). Trajnost ili stalnost и svojoj sopstvenoj 
prirodi dok se podvrgava promenama, је karakteristika blvstva koja se naglasava и 
ovom citatu iz Metafizike. 15 Bivstvo је, и stvari, ovde razumljeno kao ono podlezece 
(urroxвfµв11011) svekolikih promena. 16 

Aristotel је zatim, kao ilustraciju uzeo pojedinacnog coveka, konkretno So
krata. Pri tom је, na jedan za svoje slusaoce Ыizak i prihvatljiv naCin pojasnio, da 
kao sto о Sokratu ne kazemo da је sasvim nastao и trenutku kada је postao Јер ili 
obrazovan 17, on, takode, nije ni nestao onoga trenutka kada izgubl ova svoja stanja, 
jer ima nesto sto sve vreme perzistira, sto је podlezece, а to је sam Sokrat. 18 Na slican 
nacin, zavrsavajuci ovaj pasus и Met. 983Ь 17-18, kaZe Stagiranin i krajnje nacelo 
Jonjana ostaje nepromenjeno и blvstvu, podvrgavajuci se istovremeno nebrojenim 
modifikacijama. 
Na kraju razmatranja ovog dela treba reci da је Aristotel materijalni uzrok kod jon
skih filozofa prirode obelezio na dva nacina, i to: 
1. Као ono "od cega" (S~ oV) sve nastaje i "и sta" (ei~ о) sve propada 
2. Као ono koje је podlezece (u1Тoxefµe11011) promenama svojstava, koje samo ne na
staje niti nestaje, koje је, dakle, postojano blvstvo ( тn~ ." ourтfa~ U1ТОЏе110UfТ'УЈ~) 

Poslednje \:юglavlje Z knjige Metafizike pokusava da odgovori na pitanje 
"sto pak i kakvo treba reci daje blvstvo." 19 Bivstvo se и ovom "novom pocetku" misli 

14 Zanimljivo је videti i kako Gavela i Lucic prevode deo recenice u kome se spominje rec тrа!'Јо,. Ono ~to Ladan 
prevodi sa "cemu Ьivstvo preostaje dok se mijenja u trpnostima", Gavela prevodi na sledeci nacin: "Dok sup
stanca i dalje traje pod raznim nazivima", а Lucic ovako: "а cemu / su~tastvo ostaje isto menjajuci <svoja> 
stanja''. Samo cetvorostruko odredenje pathosa nalazi se u Л knjizi Metafizike, u paragrafu 1022Ы 5-21. 

15 Spekulativno receno, radi se о tome da ono ~to stupa u razliku sa sobom izvorno ostaje jednako sebl. 
16 

Bivstvo је zasigurno u jednom vafnom smislu podle!ece а tvar је verovatno osnovni vid podle!eceg. О tome 
Aristotel pi~e u З. glavi VII knjige, kao i u 1. glavi VIII knjige Meta.fizike. 

17 
Ladan ovde u prevodu sledi verovatno Bonica. ра grcki pridev ЏfЈU1Т1к6, prevodi sa "obrazovan", ~to i jeste 

jedno, ~ire, od njegovih znacenja. Ros оvЩ pridev prevodi sa "musical" ("muzikalan"), ~to је njegovo, ako 
tako mo!emo reci, u!e znacenje. 

18 
Slicno Aristotel pi~e i u Kategorijama govoreci о odlikama Ьivstva. Evo kako glasi poslednja recenica iz 

Catt.4a 10-21 (Aristotel 1992: 51 i 53, prev. F. Grgic): 
Naprimjer neki covjek, iako је jedan ј istovjetan, moze 1 (olo• о тi, iЫ/ештrО), .т, каi о аUтО, ш •. OTf џ•• Л.икО, 

bivati sada hijelim а sada crnim, sada top/im а sada от8 ~- µМа> ri••тat, каi !'Ј•еµО, каi rJvze/x;, каi 
hladnim, sada losim а sada dobrim. qю,iiAo) каi 1Т1rou~aio).). 

19 
Met. l 041 аб. О tomeAristotel raspravlja i na dr11gim mestima, kao ~to је В knjiga Meta.fizike. Formalni uzrok, 
о kome је na ovom mestu rec, u grckomjezik11 najce~ce se detektuje pomocu sledecih reci i kovanica: то е~о,, 
тi iит1, то тi -ђ> el>a1, iJ ouuia каi то тf -ђ> el>at, о Л0r0> о тoii тf -ђ> .r.a1, .~., каi Лоrо» о Л/,rо). 
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na "stari nacin", tj. kao nacelo i uzrok. А traiiti uzrok, smatraAristotel, nije istraiivati 
zasto је neka stvar ona sama, nego zasto nesto pridolazi necemu drugom. Odmah 
potom, govoreci da treba istraiivati za5to је tvar "ovo nesto" on se, u Met. 1041 bS-9 
(Aristotel 1988: 199-200, prev. Т. Ladan; podvukao Z.К.), pita: 

Zasto su 'ove' (tvari) kuca? Zbog toga jer ј 

је prisutno опо sto Ьijase 'Ьiti kucom '. I 
zasto је covjek 'ovo ', ili to tijelo sto ima 
takvo 'ovo'? Tako te se trazi uzrok [а to 
је oЬlik] ро kojem је (tvar) nesto, а ovo је 
pak Ьivstvo. 

oTov oixf а таЈi Ј1а тf; ОТ/ urraexe1 таЈ/, 

О' nv oixf17- eTvat. xai avЗ-eшrro~ oJf, ~ ТО 
rJfiJµa тоuто тоЈi txov. wГЈте то aiт1ov 
{'fJтeiтat тiј~ uA'f}~· тоuто 3' еГЈтi то s'f3o~ 
([Ј тf erJтtv · тоuто Ј' i; ourJf а. 

Pitanja su, dakle, sta је kuca, tj. zasto ova tvar - cigle i kamenje- pridola
zi oЫiku kuce? Ili, sta је covek, tj. zasto pridolazi neka tvar, kao telo, onome Ьiti 
- covek? Ova pitanja smeraju ka materijalnom uzroku koji је pripadan formalnom 
uzroku. Fonnalni uzrok, Ьivstvo, ovde se imenuje kao "ono sto bejase Ьiti". 20 

Stagiranin "ono sto bejase Ьiti" (то тf nv eTva1) u Met. 1029Ы 2-14 (Aristotel 
1988: 163, prev. Т. Ladan) odreduje na sledeci nacin: 

I prvo recimo koju о пјој pojmovno, da је 
Ьit svake pojedine stvari опо sto se kaze 
da је ро sebl. 2 

){ai rreШтov гi'ттшµгv ё111а . ' -
rrц1 аитои 

AO'"(IXW~, ОТ/ ЁГЈТt ТО тf nv eTvat ЁхаГЈТОЈ/ ь· 

Лi'"(eTat хаЗ-' aUTO. 

"Ono sto bejase Ьiti", dakle, govori sta је neka stvar ро sebl, ali ono, osim 
toga, to iskazuje pre i nezavisno od onog sto toj stvari slucajno pridolazi. Covek, ovo 
је Aristotelov primer, moze Ьiti ono sto jeste ро svojoj prirodi, а da pri tom, recimo, 

20 Met.1041b6. (i Met.104la28). Ros, u drugom tomu svojЉ komeпtara Metafizike (Ross 1997: 224), kaze da 
опо ~to Aristotel rasvetljava i tumaci u Met. I 04 ЈЬ4-7 пiје uzrok tvari, пеgо razlog zмto takva i takva tvar 
koпstitui~e takve i takve stvari. Stoga, zakljucuje оп, siпtagma тсi ai1-1ov т?iq iJЛ'l}q пе sme biti razmatraпa 
sama пеgо zajedпo sa recima ф тi f.1ТТ1v, u smislu da se trзZi: "uzrok [а to је oЫik] ро kojem је (tvar) пе~tо". 
Jedva red пize, u Met.1041 Ь8, Aristotel formalni uzrok zove oЫik (iiдoq), mada se kod пјеgа "опо sto bejase 
Ьiti" i "oЫik", iako srodпi pojmovi, mogu razlikovati. Evo kako to ciпi S. Zuпjic u svojoj knjizi Aristotel i 
henologi.fa (Zuпjic 1988: 385): "Bivstveпost ("опо sto Ьејме Ьiti", prim. Z.K.) је ро svom statusu пoeticki 
aspekt опоgа sto oЫik izrзZava па eidetskom plaпu, samo sto se Ьivstvenost jos пeposredпije tice "stastve
пog" sadrzaja Ьivstva". Stagiraпiп је dakako smatrao da kao ~to пiје Ьilo dovoljпo odrediti Ьivstvo (ov<Тfa) 
(samo) kao опо podlezece (Ме/. 1029а9), tako se i "опо sto bejase Ьiti" poklapa sa Ьivstvom samo u пekim 
slucajevima, i to recju kod пajvisih pojmova i samoopstojecih stvari koje пisu podredeпe drugim Ьivstvima 
(Met. I 031 Ь3 Ј-32). "Preteпdeпata" па status Ьivstva, uostalom, пavodi оп u Met.1028Ь33-36, ima ukupпo 
cetiri, sem пavedeпih "podlezeceg" ( uтroxEf,иvov) i "опоg sto Ьејме Ьiti" ( тсi тi fv Elva1), to su jos i "opstost" 
(ха.%Лоv) i "rod" ( yevoq). 

21 Ladanje, verovatпo slede6i Вопiса, Лоуо1Шq(Ме1.1029Ьl3) preveo sa"pojmovпo", ~to i odrзZavaAristotelo
vu пameru па ovom mestu, i ~to је ро паmа precizпije od Rosovog "liпguistic remarks". Као sto је i prevod 
опоg хаЗ-' аuто sa "ро sebi" tacпiji пеgо Rosov ,,propler se". Istiпa, Ros u malocas pomeпutom drugom 
tomu komeпtara Metafi=ike (Ross 1997: 166) upotreЫjava пesto drugacije formulacije. Tamo оп kзZe da mi 
пastavljamo da istrзZujemo "опо sto bejase biti" ро seЬi. Dodaju6i da је опо sto bejase Ьiti пеkе stvari опо 
sto se kзZe daje per se. 
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ne bude "muzikalan". Njegovo "ono sto Ьеја5е blti" је nezavisno od svih tako dodatih 
karakteristika. То је ono sto on ne moze izgublti а da ne prestane da Ьнdе on sam. 
Drugacije receno, "blti muzikalan" nije sustinsko odredenje coYeka i nije identicпo 
sa pojmom coveka, to jest sa onim "blti covek". 

Ovo istraZivanje и Z knjizi verovatno se oslanja na stavove iz 18. glave Л knjige 
Metqfizike, и kojoj se analiziraju pojmovi "ро сети" (то хаЗ-' о) i "ро sebl" (то хаЗ-' аUто). 
Stagiranin na jednom mestu и Л knjizi (Met.1022al 9-20) kaZe za ono "ро cemu" da se, 
generalno gledano, moZe razmatrati и isto toliko znacenja u koliko se moZe razmatrati i 
pojam uzroka. Iako se i jedan i drugi pojam mogu iskazati mnogostruko, prvo znacenje 
onoga "ро сети" koje se navodi је "oЫik i blvstvo" (то 1Љоq xai iJ ovf7fa, Met. 1022al 4-
15), а onoga "ро sebl" је "ono sto Ьеја5е blti" (то тf 1ј11 еТ~.щ Met. 1022а26). U оЬа slucaja, 
vidimo, rec је о formalnom пzroku kao prvom odredenju ovih pojmova. 

Naravno i na drt1gim mestima и Aristotelovom korpusu se govori о пjegovom 
videпju fonnalпog uzroka. Tako и Met. 996Ь20 оп porucuje da mislimo kako znamo 
пeku stvar onda kada zпamo njeno stastvo ( тf if7Тt, to jest "stajeste"). Formalni uzrok 
nam, dakle, omogucava i da sazпamo sta svaka pojediпa stvar jeste, пе ostajuci da
kako, pritom kod пјеnе pojedinacnosti. Zato i smisao cesto navodenog Aristotelovog 
stava "covek rada coveka" (Met.1032a25, 1070а8, 1070а28; Phys. \ 93b8), nije da se 
registruje puka Ьioloska zavisnost deteta od njegovog оса, vec da se utvrdi jednost 
u oЫiku. OЬ!ik је vecan i пepropadljiv uzrok Ьivstvovaпja pojediпacпih pripadnika 
neke vrste i njemu pripada ontoloski primat kako и odпosu па tvar (uЛ'УЈ), tako i u 
odnosu na koпkretni spoj (r7u110Лo11). Ро onome sto onjeste, oЫik se poklapa sa opsto
scu, ali se njegova manifestacija dogada и onom culnom. Za Aristotela, dakle, oЫik 
пiје izvan stvari, kao sto је to za Platona ideja, vec п stvarima, i on moze Ьiti samo 
pojmom odvojiv (Ло'УЧЈ xwe1f7тo11) (Met.1042а29). 

Ilustrativno је i Stagiraпiпovo ukazivaпje na formalпi uzrok и pozпatom pri
meru sa viпom (Met.1О1 ОЬ21-26). Isto viпo se, kaze Aristotel, moze ciniti slatkim 
jednom prilikom а drugi put pak ne, bez obzira па cinjeпicu da li se promeпilo viпo 
ili опај ko ga pije. No, ono sto se пе menja, ро Aristotelu, i sto uvek zadrzava svoje 
istinsko svojstvo је slatkost sama, i "опо sto се Ьiti slatko ро nuZпosti је takvo" 
(Met. lOlOЫS-26). 

Znanstveпo spoznavanje је, mogli Ы reci, utemeljeno na s'f3oq-п22 ( оЫikп), koji 
је, tako, пufuп i nepromeпUiv elemeпt u pojedinacnim stvarima. Uzrok (formalni) koji 
cini da stvari budu опо sto jesu, а ne nesto drugo је, istovremeno, i, smatraAristotel, uz
rok ogranicenosti i odredenosti. Ako znamo da је za Aristotela materijalni uzrok nacelo 
razlike i neodredenosti (Met.1034a5-8, 1037а27), odmah tюcavamo daopreka, sjedne 
straпe, izmedu ogranicenog i odredenog i, s druge strane, neograпicenog i пeodrede
nog, и stvari oznacava i razliku izmedu formalпog i materijalпog uzroka. Aristotel to 
kaZe ovako u Met.1063a 27-28 (Aristotel 1988: 274, prev. Т. Ladan): 

22 ТгеЬа zabele~iti da se izmedu srodпih pojmova if~ot; i .aoe'l'n mogu uspostaviti suptilпe razlike. Dok prvi (г!Ј0t;) 
up11cuje па odgovarajucu iпteligiЬilпu strukturu, dotlc drugi (µ,oeq>'f/J, ukazuje vi~e па culпi aspekt (ob)lika. 
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Ali Ьivstvo Ьiva prema kakvoci, а 

ovoj је пarav odredeпa, dok је kolikoci 
neodredeпa. 1 

iJ Ј, OU(J"ia хата 'ТО 1ТО/ОV, тoii-ro Је ·ii~ 

Шешµivrк rр(щш~. 10 Је rro(J"ov 11}~ 
, , 
аоеt(Т'ТОU. 

Mozda najvaZnija stvar koju treba zabeleziti kada је oЫik и pitanju је njego
va veza i Ыiskost sa pojmom udejstvenost, veza koja се potom kulminirati, и nesto 
sirem kontekstu, kao odnos fonnalnog i finalnog uzroka. 24 Aristotel и De ап.412а9-
1 О direktno kaZe da је tvar mogucnost а oЫik usvrhovljenost, nagla5avajuci tako jos 
jednom paralelizam koji postoji izmedu parova tvar-oЫik i mogucnost-udejstvenost 
(usvrhovljenost). Kada govori о tvari i oЫiku kao oprekama, Aristotel koristi rec hexis25 

ne Ьi li razlikovao neuredenu ("hrpu", (Тшео~) od oЫikovane tvari. Tako, kadaje neka 
kuca dovrsena on се reci daje опа dostigla "ustaljenost" (hexis) prema kojoj se kretala 
(Met.1070al 1-12), sto se, naravno, razlikuje od gomile cigala, to jest od onoga sa cim 
је graditelj росео. Gomila cigala predstavlja, и stvari, kucu и mogucnosti. No, strogo 
govoreci ni dovrsena, и gradevinskom smislu, kuca ne predstavlja najvisi stadijum koji 
kuca moze dosegnuti. Киса nije и potpunosti ispunila svoj oЫik sve dok nije ostvarila 
svoj finalni uzrok, а finalni uzrok се ostvariti Ьivajuci skloniste za stvari i ljude i tek na 
taj nacin kuca се realizovati sopstvenu udejstvenost (Met.1043al 6-18). 26 

U Met.984a19-27 Aristotel (Aristotel 1988: 12, prevod Т. Ladan; podvla
cenje Z.К.), obrazlaZuci za5to ne moze postojati samo uzrok tvarne vrste, postavlja 
sledece pitanje: 

Jer ako i jest da је sve пastajanje i пesta- si уае оп µа)~.1(Т'Та rта(Та cpftoea ха/ ysvs(J"t~ 
јапје iz песеgа jedпog (ili pak vise njih), 
zasto se to dogada, i sto је uzrok? Naime, 
sam podmet zacijelo пе ciпi da se оп sam 
mijenja. Kazem, па primjer, kako пi drvo 
пi mjed пisu uzrocnikom svoje рrотјепе, te 
пiti samo drvo пасiпја poCivalo пiti mjed 
kakav kip, nego је nesto drugo uzrok pro
mjene. А to istrazivati znaci istraziti drugo 
росе/о, ili, kako Ьismo rekli, odakle је росе/о 
kretaпja. 

ёх пvо~ ivo~ ?] xai rтЛs1011ш11 e(J"liv, Ј1а ,; 
1oii10 (J"uµ,(3aivs1 ха/ ,; 10 аi'т-1011; ou уае Ji; 
10 ys urroxsfµsvov аuто rrotsi µs1a(3aMs111 
iаито · Муш Ј' oTov ouтs 10 guЛov ouтs о 
;;:амо~ аfпо~ 'ТОU µ,s1a(3aMs111 exa1seo11 
auтwv, ouJe rrotsi 10 µ,ev guЛov xЛiv'Y)v о 
Је хаЛхо~ а11Је1а111а, й.М' ётsеоv п 11}~ 
µsта(3оЛ1ј~ аiт1011. 10 Је 1oii10 ('Y)1si11 е(Т'Т/ 

10 тi;v iтeeav aexi;v ('YJтsiv, Ш~ av i}µ,si~ 
cpaf'Y)ЏEll, oftsv iJ aexiJ 11}~ xtlli}(J"EШ~. 

23 Da је pod kvalitetom mШјеп oЫik а pod kvantitetom tvar mo:te se utvrditi i iz Met. 989Ь 18-19, 1О1 Оа 22-
25, 1037а27; Phys 209Ь9, 210а 7-8. 

24 Podsecamo da Stagiraninova uoЬi15ajena re/5 za potpunu realizaciju oЫika nije eidos nego energeia. 
25 О raznorodnim zna~enjima i mnogostrukoj primeni pojma ·~"; kod Aristotela pi~e М. А. Perovic u svojoj 

Etici (Perovic 2001: 127-131). 
26 U Met.l043a20, 1043а30-31, 1043Ы-2 npr. Aristotel izjednatava ,;io, i ivie7<1a govoreci о njima u paru 

"oЫik i udejstvenost". Preciznije, u Mel.1043a30-31 koristi se re/S µoerpiJ u paru sa ivie')'<иz. 
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Ono sto se u navedenom pasusu implicitno podrazumevajeAristotelovo priz
navanje postojanja promene i kretanja.27 On cak smatra da Ьi govoriti kako sve stvari 
uvek miruju, i nuditi izvesne argumente za ovakvo stanoviste, zapostavivsi pri tom 
culno opa.Zanje, predstavljalo, "slabost razumevanja" (Phys. 253а33-34) (aluzijaje oCi
gledno usmerena na elejce), i dodaje da Ьi takva tvrdnja Ьila kako protiv "fisicara" tako 
i protiv svake znanosti, ра cak i protiv svih mnenja. No, nakon Parmenida nije se vise 
moglo, kao sto su to cinili njegovi prethodnici, kretanje prihvatiti kao samorazumljiva 
kategorija, ра је i sam Stagiranin tragao za njegovim uzrocima i nacelima. 

Na pocetku 7. glave Z knjige Metafizike govoreci uopsteno о uzrocima 
nastajanja svega, Aristotel sem materijalnog, i ovaj put formalnog, spominje jos 
eficijentni uzrok28 u Met.1032al3-14 (Aristotel 1988: 171, prev. Т. Ladan): 

А sve stvari koje nastaju ро песет i iz 1 rra11тa ie та у1роµе11а urro тi Т1110~ уfрета1 
necega i nesto nastaju. 3 каi Ёк Т/110~ каi Tl. 

Jedan red ranije u Met. 1032al 2-13 (i u Met. 1070а6-7), Stagiranin ka2e da 
stvari mogu nastajati na jedan od sledeca tri nacina: ро prirodi ( rpulТ1~)3°, ро umecu 

27 "А kretanje је пероtрuпа usvrhovljeпost (опоg) pokretljivog" (prev. Z.K.) (ё1ТТ1 Ј' ТЈ xfv'f}fТt) ivтV..ixг11z юv'f}"rofi 
атгЛТЈ>. Phys.257b8-9). Grcki pojam XlV'f}fТI) ("kretaпje") pokriva, podsetimo, kod Aristotela cetiri vrste pro
meпa: l. Promeпa "ро §ta" (ili ро Ьivstvн) (хата то тt) - пastajanje i пеstајапје; 2. Promeпa "ро kvalitetu" 
(хата то по1оv)- alteracija (.iМofwfТt>. "preobr~eпje"); 3. Promeпa "ро kvaпtitetu" (хата то поfТоv) - га§сепје 
i smaпjivanje; 4. Ргоmепа "mesta" (хата то пoV)-kretanje u uoЬicajeпom :1:пасепјн te reci. (Met.1069b9-13; 
1088а31-33). Zajedпicko za sve cetiri vrste promeпaje to da se опе de§avaju izmedu opreka. 

28 Sledece reci obelezavaju tzv. tvorni uzrok u grckom jeziku: то XIVOW, то xtVi;fТaV, тf пe&rov fXlV'f}fТf, оЗ-гv ТЈ 
XlV'f}fТt>. оЗ-гv ТЈ аехТЈ тfi> XIV~(Тf{J)), тii> µm1,/30Aii» то uq/ ой. 

29 Ovo uпо тi т1vо> ("ро песеm") mozda Ьi trebalo prevesti sa "posredstvom песеgа" ili "pomoctt песеgа'', kao 
§to to сiпе Ros i Вопiс, пе Ьi li se i tako пaglasilo da se tн radi о пacelu kretaпja, to jest о causa e.fficiensu. 

зо М. Acimovic u ogledima pod пaslovom Logos i physis kare (Acimovic 2003: 171 ): "Filozofski pojam prirode prvi put 
је u svetskoj istoriji filozofije postavioAristotel". Pojam "priroda" (rpu01,)je kao i mпogi dntgi Stagiraniпovi pojmovi 
vi§eznacan, §to se пајЬоtiе mofe videti iz пјепоg razmatranja u 4. glavi 5. knjige Metafizike kao i iz 1. glave 2. knjige 
Fi=ike. U ove dve glave postoje odredeпja prirode koja medusobпo korespoпdiraju, i mi eemo ih ovde пavesti: 

Met. l014Ы6-l 7 sa Phys.193Ьl2-18 

Met.1014Ьl8-20 sa Phys.192b8-193a2 
Met.1014b26-32 sa Phys.193a9-17 
Met.1014b32-35 sa Phys.193al 7-30 
Met. l014b35-1015a5 sa Phys.193a30-193Ьl2 

U Fizici пета mesta koja odgovarajн sledecim pasusima iz Metafi=ike: 1014Ы 7-18, 1014Ь20-26 i 1015а6-
19. Ciпi паm se ipak da је ceпtralпa defiпicUa prirode опа iz Met. l О 15а13-15 (Aristotel 1988: 114, prev. Т. 
Ladaп): 

Prema recenome, ртvа narav i poglavito kazano jest 1 ix Ј-УЈ тШv гie'fJµivwv ТЈ пеwт'f} <pvfТt) xai хиеfщ Лгуоµ,ЕV'fЈ 
bivstvo onih stvari koje и sebl samima kao takve imaju slТТiv ТЈ OU(Тl{L ТЈ TWV бxov-rwv аехnи XIV~(Тf{J)) бv auтoi> 
росе/о kretanja, 1i аuта. 
Daje ovo Ьа§ kljucпo odredenje prirode kod Stagiraniпa moze se iscitati i iz пасiпа kako pocetak ove receпi
ce prevode Ros i Вопiс. 1 prvi (,"" пature iп the primary апd strict seпse is ". "), i drugi ("". Natur im ersteп 
uпd eigeпtlicheп Siппе ".") паm sugeri§u daje па пavedenom mestu гее о prirodi u лјепоm prvo(Ьitпo)m i 
istiпskom zпacenju. Znajuci svu §iriпu grckog pojma xfи'f}fТt) kod Aristotela, mi Ьismo prirodu odredili kao 
kretaпje koje ima пасеlо u samom seЬi. 
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( TE%Jl'YJ) i bez povoda ( таuтоµ,атоv). Cilj mu је Ьiо da pokaie da postoje, sem razlika, 
i izvesпe slicпosti izmedu ova tri пасiпа паstајапја stvari. Za prirodпo nastajaпje se, 
zatim, kaie da је опо takvo, ako su и пjemu i опо "posredstvom cega" ( eficijeпtпi 
uzrok) i опо sto је "rezultaпta" (formalпi uzrok) prirodna Ьiса, kao прr. covek, Ьiljka, 
ili пesto slicno. Naravпo, i опо "iz cega" se пastaje (materijalпi uzrok) је prirodпo, i 
и pitaпju је tvar. Nesto kasпije, sumirajuci rесепо i poпavljajuci odredbe vezane za 
materijalni i formalni uzrok, Aristotel и vezi sa eficijentnim uzrokom dodaje jos i 
sledece и Met.1032a24-25 (Aristotel 1988: 172, prev. Т. Ladan): 

А опо ро сети паstаји takozvaпa је пa

rav prema ohlikи, koja је istovrsпa (iako 
је опа и сети drugoт; jer covjek rada 
covjeka). 2 

ха/ tJ(p' ой, i; хата то elJo<; Летоµ,ЕV'УЈ rpvrп<; 
i; oµ,oe1~i;i;· auтn ~· iv aM(f.J · avЗ-eшrro<; 

тае avЗ-eшrrov тevvlj,. 

Ono urp' ой ("ро сети") пastajanja nije, strogo govoreci, roditelj razmatran 
kao jedinstvo oЫika i tvari, nego njegova priroda и smislu (njegovog) oЫika, koja 
је ista и vrsti sa oЫikom koji је zadoЬio i potomak, jer, kako ka.Ze Stagiraniп, jediпo 
covek moze Ьiti eficijeпtпi uzrok coveka.32 Citava ovaj citat (Met.1032а24-25) poka
zuje паm da, sem podudaranja formalnog i fiпalпog uzroka, kod Aristotela postoji i 
poklapaпje eficijeпtпog i formalпog uzroka, koje mozemo uociti i u 9. glavi Z kпjige, 
gde se kaie da i kod oпih Ьiса koja su ро prirodi nastajaпje Ьiva iz опоgа "stajeste" 
(Met.1034a30-33). 

Копаспо, treba zabeleziti da је kod prirodnih Ьiса nacelo kretanja u пjima 
samima (Меt.1025Ы8-21). Naravno, пасеlо паstајапја deteta пiје и samom detetu 
vec и njegovom ocu, ali је Stagiraпin verovatпo imao na umu to da su otac i dete, 
Ьivajuci pripadпici iste vrste, па пeki пacin isti (Меt.1033Ы9-32). Drugi moguci 
odgovor је daje potomak u izvesпom smislu deo roditelja, раје па taj пасiп nacelo 
prisutпo i и njemu samom (ЕN1161Ы8, ЕN1134ЫО-11). 

Veza izmedu eficijeпtnog i formalпog uzroka и stvarima koje nastaju ро 
umecu, mozda па prvi pogled izgleda mапје ocigledпa nego kada su u pitanju stvari 
koje nastaju ро prirodi. Pravljenje kuce, zaista, ne pretpostavlja unapred postojecu 
kucu, kao sto nastajanje coveka podrazumeva postojanje aktualnog coveka. 1 pored 
toga, u od1·edenom smislu mozemo govoriti о preegzistentnoj kuci, to jest о oЫiku 
kuce koji postoji kao zamisljen u glavi graditeUa. U stvari, "na neki nacin sve пastaje 
iz istoimenoga ... [ili iz dijela istoimenoga]" (prev. Т. Ladan) (Met. 1034а22-23), jer 
kuca и graditeljevom umu је samo deo, tacnije formalni element, stvarne kuce. Kod 
пastajanja ро шnecu mogu se, ро Aristotelu, razabrati dva stadijuma: prvi је misUeпje 
(v°"z1Т1<;), u kome covek umeca ("umesnik") radi postupno, pocevsi od zamisli nekog 

31 Na~e је mШјепје daje tatпije i bolje аuт7Ј ~· tv liJJ.ЧJ (koje Ladaп prevodi sa: "iako је опа u temu drugom") 
prevesti kao "опа је isto u drugom". 

32 tJ GА730Ы i 730Ь9-10 Aristotcl kafe da kadje dete u pitaпju, пjemu oЫik dolazi od оса а tvar od majke. 
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predmeta koji on zeli da napravi, krecuci se ka nacinu i sredstvima potrebnim za nje
govo pravljenje, i drugi, tvorenje (rrof'Y}(Љ;), и kome, obrcuci redosled, on sukcesivno 
priЬavlja potrebna sredstva i primenjuje ih sve dok ne ispuni zacrtani cilj. Odnos ova 
dva stadijuma i eksplikaciju izrecenog и Met.1034а22-23, Stagiranin се nam ponuditi 
и Меt.1032Ь11-14 (Aristotel 1988: 173, prev. Т. Ladan): 

Tako te se па пeki паСiп dogada da zdrav
lje пastaje iz zdravlja i kuf:a iz kuf:e, опо 
sto ima tvar iz опоgа sto пета tvari, jer 
lijecnistvo ili graditeljstvo ohlik је zdrav
lja ili kuf:e; 

Шо-те (}'Uµ/3af11e1 тeorrov Ttlla i~ ur1efa; тi;v 
urfe1a11 rfvшЗ-at xai тi;v oixfav i~ oixf а~, 
т?k аvеи uЛ'УЈ; тi;v lxou(}'a11 uЛnv· iJ rae 
iaтeJXi/ S(}'Tt xai iJ oixo~oµ1xi; то еТЈо; тiј; 
r ' ' - ' ' ur1e1a; xat тn; 01юа;. 

Ovo се nam uz Met. 1032Ы 1-23 samo potvrditi podudarnost izmedu efici
jentnog i formalnog uzroka i и stvarima koje nastaju ро umecu. Evo kako glasi i to 
drugo mesto (Aristotel 1988: 173, prev. Т. Ladan): 

Опо 'tvoref:e' i odakle роСiпје kretanje 
ozdravljeпja, ako је ро umef:u, ohlik је и 
dusi; 

то ~i; 1ГOIOUI/ xai оЗ-еv аехгтаt iJ Xll/'l'j(}'t; TOU 
urtall/elll, Eal/ µiv arro тixvn;, то еТЈо; Е(}'Т/ 
то ev тfј if;uxfi, 

Nasuprot stvarima koje nastaju ро prirodi, kod kojih је nacelo kretanja и 
njima samima, nacelo kretanja kod stvari koje nastaju ро umecu se nalazi izvan sa
mih stvari, preciznije receno, ono se nalazi и "umesniku" (kako i kaze Aristotel и 
Меt.1025Ы2-23). Zaista, e:ficijenti uzrok kreveta se ne nalazi и krevetu vec и stolaru, 
eficijentni uzrok statue nije и njoj samoj vec и vajaru, e:ficijentni uzrok zdravlja nije 
и (zdravom) telu vec и lekaru, to jest u njegovom umecu, kao sto ni e:ficijentni uzrok 
kuce nije и kuci vec и kucegraditelju. 
Stvari koje nastaju bez povoda su takve da jedne oponasaju one koje nastaju ро pri
rodi (Met. 1034а33-1034Ь7), dok druge oponasaju one stvari koje nastaju ро umecu 
(Met.1034a9-32). 

1. U prvu grupu spadaju neke vrste zivotinja koje mogu nastati bez semena to 
jest bez delovanja muskog roditelja, ali koje mogu takode nastati i iz semena. Primeri 
koje Aristotel navodi sujegulje (НА570а7), riЬe (НА569а11), skoUkasi (НА547Ы8; 
GA761 Ы3) i neki insekti (НА539а24; GA732bl 2). Objasnjenje nastanka pomenutih 
vrsta bez semenaje da se u takvim slucajevima "tvar moze kretati sama od sebe onim 
kretanjem kojim se i sjeme krece" (prev. Т. Ladan) (Met. 1034Ь5-6), bivajuci tako, 
dodajemo mi, formalno-e:ficijentni uzrok. UoЬicajeno pasivna, menjajuci se tek pod 
dejstvom oЫika, tvar ovde, izuzetno, mora Ьiti pretpostavUena kao daje svoj vlastiti 
e:ficijentni uzrok, na koju, drugacije receno, nije delovao niko drugi, kao sto zakoni 
prirode inace zahtevaju, nego је ona delova\a sama na sebe. Ovakvo nastajanje Ьismo 
mogli odrediti kao nastajanje bez povoda (arro таuµатоv) u uzem smislu te reci. 
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2. S\ucajno nastajanje drugog tipa је gotovo identicno ро nacinu sa drugim 
stadijumom ("tvorenja") nastajanja stvari ро umecu. Prvi stadijum ("misljenja") 
ovoga puta је odsutan. Proces poёinje sa nenameravanim dejstvovanjem prve faze 
u stadijumu "tvorenja'', koje је, naravno, u nastajanju stvari ро umecu nameravano 
(Met. 1032ЫЗ-28). 

Zdravlje tako moze nastati spoljasnjim posredovanjem, kao kada se desi da 
nestruёna osoba masira nekog pacijenta na naёin na koji to lekar ёini ех arte, i tako 
ubrzavajuci cirkulaciju i proizvodeci toplotu inicira njegovo izleёenje. Zdravlje osim 
toga, moze pocivati i na podsticaju koji је prisutan unutar zivih Ьiса. U tom slucaju 
bolesno telo moze samo uzrokovati proces vlastitog ozdravljenja. U оЬе varijante 
deo rezultata vec postoji. Ako је toplota prvi korak u nastanku zdravlja, ona је onda i 
deo zdravlja, ili drugacije, ukljucuje takav deo kao svoj nuzni rezultat (Met. I 034а24-
30). Toplotaje, u stvari, i uzrok nastanka zdravlja (njegov eficijentni uzrok) i njegov 
(unutra5nji) oЫik (to jest formalni uzrok), iz kojeg ono proizilazi. Ovakvo nastajanje 
Ьismo, u skladu sa Stagiraninovom pojrnovnom aparaturom, mogli nazvati nastajanje 
ро slucaju (a7ro тuх'УЈ~). 

Osim izucavanja propadljivih stvari koje nastaju ро prirodi, ро umecu i bez 
povoda, Aristotel govori i о istraZivanju nepropadljivih stvari ali koje su pokrenute, i 
konacno, о onim stvarima koje su vecne i koje nemajuci u seЬi kretanja, ра ni nacela 
kretanja same, ipak, pokrecu. 

IstraZivanje koje se bavi nepropadljivim ali pokrenutim stvarima је astro
nomsko istraZivanje, za koje Stagiranin kaze da је medu matema.tickim znanostima 
najsrodnije filozofiji ,jer ta znanost promatra osjetilno ali vjecno Ьivstvo, dok se osta
Je ne bave nikakvim Ьivstvom, na primjer ili znanost о brojevima ili pak geometrija" 
(prev. Т. Ladan) (Met. 1073Ь5-8). Da i Sunce i "njegov nakoseni krug" rnogu Ьiti 
eficijentni uzrok nastanka, recimo, coveka uoёavamo na nekim mestima u Metafizici 
(Met.107 lal 5-17, 1072al 0-12) i izspisa О nastajanju i nestajanju (10. glava В knjige 
ovog spisa). Uzrok nastajanja i nestajanja nije, smatra Aristotel, и pukom nebeskom 
kretanju vec и okretanju Sunca ро ekliptickoj putanji, jer је tu rеё о neprekidnosti i о 
dva vida kretanja. Da Ьi nastajanje i nestajanje Ьili neprekidni, potrebno је da postoji 
izvesno stalno kretanje kako same promene ne Ьi iscezle, kao sto је neophodno i 
postojanje dva kretanja, kako se ne Ьi desilo da imamo ili samo nastajanje ili samo 
nestajanje, а ne оЬоје. Sunce prilikom svog priЫizavanja Zemlji, а to је \eti, uzrokuje 
nastajanje, а prilikom svog udaljavanja od Zemlje, zimi, uzrokuje nestajanje, sto se 
cikliёno ponavlja. Omogucivsi nastajanje i nestajanje и celini na zemljinoj kugli, 
Sunce na taj nacin predstavlja i svojevrsni dynamis nastanka ёoveka kome, kao i sva
kom drugom zivom Ьicu, pripada izvestan broj godina boravljenja na ZemUi pre nego 
sto nestane. Tako da Ьismo uz оса, koga Ьi rnogli nazvati "neposrednim" eficUentnim 
uzrokom nekog deteta, i Sunce mogli odrediti kao "posredni" eficijentni uzrok istog 
tog deteta. 
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Na koncu, Stagiraпin и Met. 1070Ь34-35 jos kaie i da (Aristotel 1988: 299, 
prev. Т. Ladan): 

Uz to, postoji mimo tih i опо koje је kao 1 ёт1 rraea таvта ш~ 'ТО 1ff]Ш'ТOll 7f(LJl'ТШZI 
prvo od svih stvari pokretalo svega ю11оv11 rra11тa 

Niz nastajanja i nestajanja, mada је Helenima Ьilo potpuno nepozпato ap
solutпo nastajanje и smislu stvaraпja iz nicega, kao i apsolutпo пestajanje и smislu 
prelaieпja пekog Ьiса и пista, је ро Aristotelu, zahtevao nesto sto се Ьiti па pocetku 
svega i ciniti sveobuhvatпo nacelo, nesto sto се imati moc da svemu drugom da 
impuls kretaпja а da sашо istovremeпo ostane nepokretno. То пesto је, dakako, Ьiо 
пjegov пepokretпi pokretac. 

Medu potonjim komentatorima Stagiraпiпovih spisa postojale su znacajпe 
nesuglasice oko toga da li је njegov bog Ьiо samo finalпi uzrok, ili је pak Ьiо i efi
cijeпtпi uzrok promeпe. Ciпi паm se da пеmа mпogo dvoumljenja oko odgovora 
па pomenutu dilemu, s obzirom na cinjenicu da је tenniп eficijentni uzrok, to jest 
causa efficiens prevod koji su formulisali sholasticki komeпtatori za Aristotelov izraz 
аех~ ·~~ ю11i/О"еШ~ ( doslovпo "nacelo kretanja"), sto је njegov bog i Ьiо. Istina је i da 
opozicija ой SlleXa ("zbog cega") i аех~ Xllli/O"eЩ пiје baS пajsretnije odabrana, jer је ой 
SJ/exajedna vrsta аех~ ю11i/О"еШ~-а. Uzrok kretanja moze Ьiti trostruk: 1. Cilj (svrha) ka 
kome se tezi; 2. Ili nesto sto deluje ili а) kao fizikalпa sila, ili Ь) kao meпtalna snaga 
to jest cinom volje. Iz svega dosad recenog jasno је da kod Stagiranina ne moze Ьiti 
govora о bozijoj uzrocпosti posledпja dva tipa.33 

Ovde cemo samo jos pomeпuti da to sto Aristotel opisuje boga kao пesto 
sto ima neograпiceпu moc (~u11aµ,111 arrщo11, Phys.267b22-23; Met.1073a7-8), ipak 
пе znaci da оп о njeшu misli kao о eficijentпom uzroku koji svojom voljom ciпi sve 
sto hoce (vid. 2Ь). Videcemo nesto kasnije da Stagiraniпov bog pokrece jedino kao 
ono sto је zudeno i voljeno. U zakljucku recimo da је Aristotelov bog izvesпo Ьiо 
eficijentni uzrok. On је, precizпije rесепо, Ьiо eficijeпtni uzrok samo Ьivajuci finalni 
uzrok, i nikako drugacije. 

Videli smo vec da finalпi uzrok34 Aristotel imeпuje kao ono 'zbog cega' i 
dobro (то ой ё11еха xai тауаЗ-011), сети se jos pridodaje da је оп svrha svega nasta
janja i kretaпja (Met.983a31-32). Osim toga, evideпtno је da kod Aristotela nema 

33 О tome se govori detaljnije u poglavljima: Dynamis-energeia i Teo/ogika knjige Z. Kaluderovica Arislotel i 
predsokratovci (Kaluderovic 2004: 44-62). 

34 
Finalni uzrok u Aristotelovoj recepciji uglavnom ima sledece oznake: то тD.05, тfvo<; Ёvека, то ov ёvека, то 

ov Ёvеюz каi тауа.%v. Као ni prilikom govora о ostala tri uzroka, ni ovom prilikom ne mo~emo analizirati 
sva mesta gde se ozhiljnije pominje finalni uzrok. Neka od njih su: An.Post.95a6-9; Phys.l94a28-32 (sa 
199а8-9, 199Ы5-17; РА639Ь27-30, 641Ь24-25); Phys.196b21-22; 199а17-20; De ап.415Ьl-2 (sa 415Ь20-
21; Phys.194a35-36; Met.1072b2-3; ЕЕ1249Ы5); Met.994b9-IO; Met.1022a4; 1022а6-8; Protr. fr.11. Medu 
znatajnijim u Aristotelovom korpusu su (sem vec pomenutog Met.983a31-32) Met.A 7; Phys. 11 8 i РАЈ 1. 
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mnogo kolebanja ni kad је и pitanju definisanje ontoloskog ranga ovog uzroka. On 
се jasno reci da ono 'zbog cega' treba Ьiti najbolje i svrha svim ostalim stvarima. 
(Phys. l 95a24-26). 

Prenosimo jedno karakteristicno mesto iz Fizike 194Ь32-35, koje dobro re
prezentuje nacin na koji Aristotel odreduje vlastiti finalni uzrok (Aristotel 1988: 37, 
prev. Т. Ladan; podvukao Z.K.): 

Zatim, kao svrha, to jest: 'опо poradi cega' 1 

је sto, kao setпji zdravlje; jer па pitaпje 1 

'Zbog cega tkogod seta?', odgovaramo 'Da 
bude zdrav ', ра rekavsi tako тпiјето kako 
smo пaveli uzrok,.з 

Si/ ш~ 'ТО теЛо~· 'ТОU'ТО 3' ЕIТ'Тl 'ТО ой 
е111зха, 0То11 тоu rrгетатг/11 i; uyiг1a· 
31а ,; уае rrгemaтe'i; q;aµe11 iva 
U71afv'f'J, xai eirrOvтe~ oUтw~ оiОµеЭ-а 
аrrо3г3шхе11а1 то аiт1011. 

U Stagiraninovim spisima se ne pojavljuju samo pojedinacni slucajevi и ko
jima se potvrduje prisustvo causafinalisa, vec se и njima govori i da svako zblvanje, 
dogadanje ili promena, i to ne samo vezano za coveka vec uopste, ima svoj cilj. 
Relativno cesto se pojavljuje i konstatacija da priroda ne cini nista nasumce ili bez 
svrhe, ali i obrnuta tvrdnja, da svi njeni procesi streme ka nekom cilju.36 

Osmo poglavlje druge knjige Fizike је citavo posveceno odbrani teleologic
nosti prirodnih procesa. U njemu pocevsi najpre od svojih oponenata Aristotel ka.ze 
da se objasnjavanje prirodinih pojava obavlja uz pomoc onoga sto oni zovu nuini 
uzroci. Tako toplo, hladno i slicne stvari ostaju to sto jesu ро nuznosti svoje prirode. 
Oni kaZи da i kisa pada ро numosti, а ne da Ьi npr. zito raslo. I sve ostale stvari, ро 
njima, desavaju se zbog slucajnosti. Najbolju ilustraciju ovakve teorije nudi prva 
poznata teorija descendencije koja se moze detektovati и sacuvanim fragmentima 
Empedokla (DКЗ 1В57-62).37 

35 Mesto iz Met.983a31-32 upucuje па ovaj pasus. Met. I О 1 За32-35 gotovo da u potpuпosti poпavlja citirano 
iz Phys. l 94b32-3 5. I u An.Post.JI 11 se takode poпavlja ovo mesto uz dodatпa оЬја~пјепја. U пavedeпom 
citatu Aristotel паm ukazuje па status опоgа 'zbog cega' kao vrste uzroka. PrecizпUe rесепо, оп obrazlaZe 
ukljucivaпje svrhe (то тiЛоq) па listu uzroka. I to ро priпcipu опо 'zbog cega' је uzrok, svrhaje опо 'zbog 
cega ', dakle, svrha је uzrok. 

36 Као па primer u: Сае/.290а31, '291ЫЗ-14; De ап.415Ы6-17, 432Ыl-22; РА641Ы2, 658а8-9, 661ЫЗ-24; 
GA741b4-5, 744а36-37; Ро/.1253а9. 

37 U Phys.II.8. је, u stvari, rec о eksplikaciji dva temeljпa videпja prirode. Јеdпо је опо gde se priroda razu
meva kao proces пuzпosti (causa efficiens), gde sledu uzroka i posledica to jest dogadaпja u prirodi pripada 
mehanicka пuzпost, ciji је ovde reprezeпt Empedokle. Drugo је videпje опо koje prirodu shvata kao proces 
svrhovitosti (causa finalis), i kojim Aristotel, dakako, braпi vlastito staпovi~te. Hegel је to Stagiraпiпovo 
staпovi~te па sledeci пасiп formulisao u svojoj Istorijifilo=ofije II (Hegel 1964: 282): "Prirodaje eпtelehija, 
- опо ~to proizvodi samo sebe ... Priroda zпaci upravo to daje пе~tо vec u samom pocetku Ьilo oпakvim kak
vim је postalo, - svrhovitost; svrha koja se realizuje predstavlja njegovu prirodu." Aristotelova \eleologija, 
cija је glavпa karakteristika Ьila пјепо odredeпje kao unutra~nje svrhovitosti је, ро Hegelu iz Enciklopedije 
(Hegel 1987: 182), Ьila daleko superiornija od pojma moderne teleologije, koja је imala prcd sobom samo 
konacnu tzv. spolja~nju svrhovitost. 
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Za Aristotela ono sto se desava и prirodi tj. ро prirodi jeste nesto postojano, 
jer ono sto se zЬiva uvek ili najcesce ne moze Ьiti rezultat neceg uzgrednog (О"иµ
/Зs/З'УЈхrх;, Met. 1026Ь3 1 ). Tako da ne moze Ьiti ni puka slucajnost da kisa и Grckoj ces
to pada zimi, а daje ujulu mesecu vreme veoma !еро i bez padavina. Jednako tako, 
navodi dalje Stagiranin, i funkcija koju и vilici vrse sekutici i kutnjaci ne moze Ьiti 
proizvod sticaja okolnosti. Posto је, kaze on, jedini moguci izbor izmedu dogadaja 
koji se desavaju slucajпo i oпih koji se desavaju 'zbog cega', prirodni procesi moraju 
Ьiti svrhoviti.38 

Aristotel, zatim, и Phys. l 99a8 i d. povlaci analogiju izmedu delovanja ро 
prirodi i ljudskog delovanja, kazujuci da i jedno i drugo delovaпje пapreduju progre
sivno ka nekom poretku i savrsenstvu.39 Drugacije receno, i umece i priroda па slican 
пacin izlaZu podredeпost sredstava ciljevima, а па pojavi uredenog пapredovaпja se 
utemeljuje obrazlozeпje za prisustvo svrhe kako u Ijudskim tvoreviпama tako i u pri
rodi. Stagiranin to ilustruje primerom sa kucom. Tako, kada Ьi kuca mogla пastajati 
ро prirodi, опа Ьi опdа пastajala и istim oпim etapama i па isti пасiп kao sto se desava 
prilikom пastajanja ро umecu. VaZi i obrпuto. Kada Ьi stvari koje пastaju ро prirodi 
mogle nastajati i ро umecu, опе Ьi пastajale jednako onako kao sto su nastajale ро 
prirodi. 

Zakljucak koji Aristotel izvodi је da ako su stvari koje su prema umecu svr
hovite, а опе to jesu, опdа su i svrhovite stvari koje su ро prirodi (Phys.199a17-18). 
Ovo on poпavlja i пesto kasпije (Phys.199Ы9-32), s tim sto tada navodi primer da је 
priroda slicпa Iekaru koji leci samog sebe, misleci, verovatпo, па cinjenicu da lekar 
lececi samog sebe proizvodi i finalni uzrok (zdravlje) u samom seЬi. 

Iako је паmа daпas sasvim moguce da zamislimo ideju uredenog пapredova
пja bez pretpostavljanja aktualnog postojaпja пajviseg stupnja ka kome је пapredak 
usmereп, и Stagiraninovoj koncepciji to nije Ьilo moguce. Ро njemu пiје Ьilo moguce 
govoriti о пapredovanju, ukoliko to пiје Ьilo пapredovaпje ka пecemu sto vec postoji. 
Telos ili svrha, za njega, пiје nikakav tesko dostizni ideal koji eventualno treba do
segnuti u nekoj dalekoj buducnosti, vec је on( а) kao udejstvenost nesto sto ( od)uvek 
jeste, nesto sto jeste i kao uzrok onoga sto treba da nastaпe. Preпoseci ovo Aristotelo
vo stanoviste na poznatu ideju о kokoski i jajetu, mogli Ьismo reci da је kokoska pre 
jajeta i ontoloski i temporalno, јег svako јаје mora Ьiti polozeno od prethodno vec 
postojece kokoske. Naravno, treba dodati da ga njegova hipoteza о uvek postojecem, 
ne-evolucijskom univerzumu spasava od dileme da li је starija kokoska ili јаје. Nje
gova teorija, drugim recima, niti zahteva prvu kokosku koja се sneti prvo јаје, niti 
prvo јаје iz kojeg се se izleci prva kokoska. 

38 А da је svrha prisutna и опоmе ~to је ро prirodi vidimo i iz Met. 1050а4-б gde pi~e da stvari koje su nastan
kom kasnije, oЫikom, а oЫik је svrha (Phys.l 99a31-32), i bivstvom su ranije, kao ~to је to odrastao covek 
prema decaku. Slicno i и РА646а25-28, 646а35-646Ы. 

39 U РА639Ь 19-21 Stagiranin pak, komparira ovo dvoje, ра govori da se svrha (то ou Ёvека) moze jasnije ocito
vati u delima prirode пеgо и onima koja nastaju ро umecu. 
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Sve ovo ne znaci daAristotel и potpunosti odbacuje pojam nuznosti (а11а"ук7Ј). 
Ovaj pojam је zbog svojevrsnog dvostrukog statusa prirode nesto bez cega se ne 
moze. Priroda је, kako to Aristotel kaie и О delovima iivotinja (641 а25-27), nesto 
sto se razmatra na dva nacina: jedanput је to priroda kao tvar, а drugi put priroda kao 
Ьivstvo.40 

Jasno је i to daAristotel eksplicitno identifikuje tvar i numost (Phys.200a30-
32), а vec smo rekli da to isto cini i kad је rec о oЬ\iku i svrhi (Phys. I 99a3 \-32). 41 

Za samog Aristotela ipak nema dileme kada treba odluciti koj i је princip visi. 
Ilustrujuci to na primeru kreveta on kaie daje priroda prema oЬ\iku vainija od tvarne 
prirode (РА640Ь28-29). Ili kako to sam и Phys.200a32-34 (Aristotel 1988: 55, prev. 
Т. Ladan) kaze: 

I naravoslovcu је zadaca govoriti о оЬа каi аµq;ш µ811 тii} (/)UfТl)(qJ Лsктеаt ai 
uzroka, ali vise о опоте 'poradi cega ', jer 
to је uzrok tvari, а nije tvar uzrok svrhe. 

aiтfa1, µаЈЈ..011 38 i; т111оq l11sкa · аiт1011 
уа(! тоuто тnq uЛ'Т}q, ам, oux аUТ'Т} TOU 
теЛоиq· 

Teleologicnost kod Stagiranina se, dakako, ne ogranicava ni samo na priro
du, ni na, jos pridodato, podrucje umeca, vec ona prozima celinu univerzuma, о cemu 
dobro svedoci i zavrsna recenica 4. glave 1. knjige de\a О пеЬи 271 аЗЗ (Aristotel 
1990: 13, prev. М. Tasic): 

Medutim, bog i priroda пе cine nista uza- 1 о 38 З-soq каi i; (/)UfТI) ou3811 µaT'Т}ll 

lud. 1 
1 тrоюurт111. 

Aristotelov bog, videli smo vec, pokrece sve stvari na taj nacin sto ти one 
teze voleci ga. Rekli smo, takode, i da tu nije rec о k\asicnom eficijentnom uzroko
vanju и smislu stvaranja necega, vec da је rec о nekoj vrsti privlacenja kroz cistu 
udejstvenost. Njegov bog, konacno, pokrece kao svrha, jer kao sto и Met.107Ia36 
i pise, ono sto је prvo usvrhovljenoscu to је i uzrok svim stvarima (lт1 то тr(Јwто11 

40 U datom kontekstu bivstvo se ima razumeti kao oЫik. U nastavku istog teksta (РА641а27) se kafe daje 
priroda kao bivstvo takode i priroda kao eficijentni uzrok i kao svrha. 

41 U PA642al-2 Aristotel kale da postoje sledeca dva uzroka: onaj iz nuZllosti i onaj 'zbog cega' је nesto. 1 
dodaje da mnoge stvari nastaju zbog nufnosti (РА642а2-3). 

42 Ono sto ovde treba napomenuti је da kod Grka µaт'r}v ima dvostruko znacenje: 
1. Bez uspeha, to jest kada se u necemu pogresi i ne uspe da se realizuje ono sto је nameravano. 
2. Bez uzroka, to jest kada se nesto cini bez Ьilo kakvog razloga ili svrhe. 
U konkretnom slucaju rec је о drugom znacenju, ili pre svega о drugom, priloga µaт'r}v, jer Aristotel ponekad 
u svojim delima govori о primerima rodenja nakaza, to jest nastajanja cudnih, izoЫicenih i nenamerava
nih kreatura, koje su u neku ruku pogreske prirode. Fiziolosko objasnjenje nastanka ovakvih deformisanih 
stvorenja је dato u 3. i 4. poglavlju 4. knjige spisa О radanju iivotinja, а tilozofsko obja§njenje је dakako 
skopcano sa rюjmom tvari. 
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E11тeAe:;reft;t).43 Оа ovakvo odredenje svrhe predstavlja istinski novum u dotadasnjoj 
misaonoj produkciji Ьilo је jasno i samom Stagiraninu, koji zato i ka2e da finalni 
uzrok и njegovoj istinskoj prirodi nije Ьiо prepoznat ni od jednog od njegovih pret
hodnika (Met. 988Ьб-16). 

Alan (D.J. Allan) је, stoga, ро nama, sasvim ispravno zakUucio rekavsi na 
jednom mestu и svojoj knjizi The philosophy ој Aristotle (Allan 1979: 32) da и isto
riji nauke nije Ьilo upornijeg branitelja finalnog uzroka od samog Aristotela. Na ovu 
njegovu tvrdnju mozemo samo dodati: ni konsekventnijeg, ni boljeg. 

Osim sto smo razmatrali svaki od cetiri uzroka ponaosob, pokusali smo na 
prethodnim stranicama da govorimo i о njihovim medusobnim vezama i odnosima. 
Dodacemo, na kraju, jos neke opservacije о ovoj poslednjoj temi. 

Najpre, vecina istoricara filozofije se sla2e и konstataciji kako, posmatrano 
iz celine Stagiraninovih spisa, materijalni uzrok ne moze Ьiti sveden ni na jedan 
drugi uzrok, te da on mora Ьiti i tretiran relativno zasebno.44 

Drugo о cemu treba nesto recije srodnost preostala tri uzroka. Iako se svi oni 
mogu izucavati odvojeno, sto smo i mi cinili, i premda se eficijentni i finalni uzrok 
mogu izucavati odvojeno od formalnog uzroka (i od materijalnog), kao spoljasnji od 
unutrasnjih uslova promene, Aristotel nam, ipak, kazuje da su ova tri uzroka cesto 
podudarna (Phys. 198а24-25).45 Vecina istra2ivaca prirode, nastavlja Stagiranin, ne 
uzimaju u obzir ovo podrazumevanje formalne i finalne и eficijentnoj uzrocnosti. 
Oni pocinju sa nekakvim dogadajem u prirodi i pitaju se sta је njegov neposredni 
eficijenti uzrok ( тf rrewтo11 Errof'Y)uщ Phys.198a34-35), ili sta је njegov neposredni 
materijalni uzrok ( ?ј тf lrraЗ-e, Phys.198a35), da Ьi se potom pitali sta је eficijentni 
uzrok eficijentnog uzroka i sta је materijalni uzrok materijalnog uzroka (xai оuтш~ 

43 Stagiranin na pocetku Nikomahove etike (1094а3) kafe daje "dobro ono cemu sve tezi". No, op~tost pojma 
dobra odmah tu i prestaje, ра u razlozenoj strukturi zbiljnosti na teorijsku, prakticku i poieticku sferu svaka 
od njih odmah zadobija i seЬi svojstveno dobro to jest svrhu (6. knjiga EN). Pored toga pominje se i da svaka 
od kategorija ima v\astiti "tip" dobra (EN1096a\9-27), ра cak i da svako pojedino umece, takode, ima svoju 
svrhu. Aristotel zatim, za razliku od Platonove diferencije dobra ро seЬi i pojedinacnog dobra, radije govori о 
diferenciji izmedu dobara koja su takva ро seЬi i onih koja su za neku drugu svrhu (ЕN\096ЫЗ-14). 
Iako се u ENI 095al 7-19 utvrditi da formalno posmatrano postoji jedno najvi~e dobro koje se zove Ь\afenstvo 
(euJa1µovfa), Stagiranin се odmah i dodati da proЬ\emi nastaju onog trenutka kada se bude treba\o sadrzinski 
odrediti ~ta ono jeste. 1 kod njega samog ostaje diskutaЬilno da li sadrzinsko odredenje Ь\зZenstva znaci 
delatno dobro (то тrеактоv araЗ-ov, ENI 097а23), ili dobro samodovoUnosti teorijskog zivota (ENI 177а12-18, 
1177Ы 9-26), premda se prednost uglavnom daje ovom potonjem. Sve u svemu, i u Nikomahovoj etici i u 
Eudemovoj etici (1218а30-33) nema govora о tome da ne~to moze "nadici" vlastiti oЬ\ik, јег sve ima svoju 
specifiCnu svrhu ра ne moze Ьiti uredeno u vezi sa dobrom neke druge vrste. Iz ovih spisa, dakle provejava 
teza da је Aristote\ova teleologija vi~e fragmentarno nego univerzalno orijentisana. 

44 
lzuzetak cini Ovens koji је, u knjizi The Doctrine ој Being in the Aristotelian "Metaphysics" (Owens 1951: 

225), poku~ao da materijalni, i sve druge uzroke, svede na formalni uzrok. 
45 

Na ovom mestu u Fi=ici Stagiranin doslovno kafe da se ova tri uzroka "cesto svode najedno." Slicna tvrdnja 
se izrice i u spisu О de~ovima =ivotinja (Пееi ~Шшv µoefшv) 641а25-27. О podudamosti formalnog, eficijentnog i 
finalnog uzroka pi~e i Cemis u knjizi о Aristotelovoj kritici Platona i Akademije (Chemiss 1944: 174, 175). 
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ас/ то EqJc~ij~, Phys.198a35). Da Ьismo razumeli s\ed dogadaja, smatra Aristotel, ne 
smemo se zadovoljiti prostim pitanjem sta nakon cega nastaje ( тf µ,ста тf yfvcтar, 
Phys. l 98a34 ), nego moramo spoznati vecne uzroke koj i stoje 1zvan ovog niza. U 
protivпom cemo dospeti na slepi kolosek i traziti stalno nove i nove uzroke.46 

Ono sto је glavna pouka 7. glave 2. knjige Fizike, i ne samo nje naravno, i sto 
Stagiranin posebno zeli da naglasi је va2nost prepoznavanja prvog pokretaca, kao i 
prepoznavanJe fonnalno-finalnog uzroka impliciranog и eficijentnoj kauzalnosti. 47 

U zakljucku recimo daje tragajuci za niti vodiJjom "\jubavi prema mudrosti" 
kod svojih pretlюdnika, Aristotel kljuc za razumevanje misaonih poduhvata vlastitih 
preteca prona5ao и osobenom uce~ju о uzrocima. Doktrina о materijalnom, fonnal
nom, eficijentnom i finalnom uzroku omoguCila је Aristotelu proЫemsku sistema
tizaciju prethodnika na nacin prikazan и prvoj knjizi Metafizike, i istovremeno ga 
kvalifikovala, makar i uz izvestan oprez receno, kao prvog istoricara metafizike, ра i 
filozofije uopste. Uz pomoc ogromne sinteticke moci sopstvenog misljenja, drugacije 
receno, Stagiranin је, kao svojevrsni Aujhebung sve dotada5nje filozofije, и sacuva·· 
nim spisima eksplicirao zahtev za uspostavljanjem kohezionog faktora divergentnosti 
i mnogolike rasprsenosti fragmenata prearistotelovaca. Naravno, tra2eni kohezioni 
faktor onje prona5ao и svojoj "prvoj filozofiji" i и njenim nacelima tj. uzrocima. 
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Mr Zeljko Kaluderovic 

ARISTOTLE'S CAUSAL SCHEMATISM 

SUММARY 

In this paper, the author studies Aristotle's causa\ schematism Ьу taking into 
account first of all Stagirite's capital insights provided Ьу Metaphysics and Physics, 
but also from the remaining part of Aristotelis Opera. It is estaЬ\ished that Aristotle in 
his quest for the guiding idea ofthe entire previous thought postulated а unique key to 
understanding ofthe inte\lectual range ofhis own antecedents in the specific doctrine 
of the causes. In fact, the doctrine of the material, formal, efficient and final cause 
represents а modus which Aristotle used to create а proЫem-oriented systematization 
of his antecedents in the way which is represented in the first book of Metaphysics, 
and thus simultaneously disclosed himself, at least with certain reservations, as the 
first historian of metaphysics, and philosophy in general. The author, furthermore, 
studies each of the four causes separately and additionally thematizes their interre
lations. It can Ье concluded that the material cause can not Ье reduced to any other 
cause and that it has to Ье treated relatively separately, but on the other hand there is 
а significant similarity between the remaining three causes. Namely, although all of 
them can Ье studied separately, as in this paper, and although the efficient and final 
causes may Ье analysed separately from the formal cause (and material), as external 
from intemal conditions of change, it can Ье stated that these three causes almost 
coincide and that in Aristotle's works the recognition offormal-final cause implied in 
the etficient causality is evident. 

Кеу words: Aristotle, causes, origins, schematism, material, formal, efficient, 
final, teleology. 



Годишњак Фшюзофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХЈ (2006) 
Аппиаl Review ој the Facиlty ој Philosophy. Novi Sad. Vоlите XXXl (2006) 

UDK 22:17 
17:22 
ONR 

SISTEM OBICAJNOSТI "STAROG ZAVETA" 

Mr Slobodan Sadiakov 

SAZETAK 

Autor u radu analizira duhovno iskustvo jevrejskog naroda, izlozeno u "Starom 
zavetu" kao temeljnom dokumentu tog naroda. Okosnicu starozavetnog sadrzaja sacinjavaju 
predstave boga, stvaranja, coveka, prirode, povesnog dogadanja, etc. Presudni odnos u "Sta
rom zavetu" је odnos boga i coveka. U tekstu se prate metamorfoze tog odnosenja i njihov 
uticaj na produkovanje foпni oblcajnosti. 

Юjucne reci: Stari zavet, oblcajnost, religija, bog, proroci, deset zapovesti, religija, 
Mojsije. 

"Stari zavet" је temeljno svedocanstvo о povesti jevrejskog naroda, svedo
canstvo о dugotrajnom procesu njegovog izlaska iz prirodnosti i njegovoj kultivizaci
ji. U njemu se na realno-mitoloski nacin izla.Ze povest jevrejskog naroda i literamo 
prate njegovi va.Zni dogadaji. Zbog nekoliko temeljnih motiva koje sadrzi, koji ga i 
izdvajaju od slicnih dokumenata drugih naroda starih civilizacija, "Stari zavet" ima 
svoju epohalnu relevantnost, te se moze sagledati i kao svetskopovesni dokument 
koji predstavljajedan od temelja moderne civilizacije. "Stari zavet" obuhvata svedo
canstva о brojnim povesnim metamorfozamajevrejskog naroda koje su se dogadale 
na njegovom predenom putu od malog nomadskog plemena do naroda koji је dosao 
и dodir sa helenistickom civilizacijom~ Na tom putu se, и duhovno-povesnom smi
slu, dogada oslobadanje od vezanosti za idole i plemenske obrasce zivljenja i ide ka 
razvUenim oЫicima religijsko-oЬicajnosnog zivota koji и sebl nose visoku civiliza
cijsku vrednost. 
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U nastavku се biti ukazano na vaine periode povesti jevrejskog naroda, kao 
i na neka od kljucnih mesta njegovog duhovnog razvitka о kojima је rec u "Starom 
zavetu". 

Period nomadskog nacina zivota vezuje se za tzv. patrijarhe u koje se ubra
jaju Avram, Isak, Jakov i Josif. Smatra se da su patrijarsi ziveli u razdoЬ!ju od 2000. 
g.p.n.e. do perioda oko 1700.g.p.n.e. Josif zavrsava kao rob u Egiptu, а sam period 
ropstva u Egiptu ostavlja presudan trag na tok jevrejske povesti. Boravak Jevreja u 
Egiptu kao robova trajao је od 1700.g.p.n.e. do poznatog "lzlaska" koji se dogodio u 
13.v.p.n.e. 1 Oslobodenje od faraonove vlasti, odnosno izlazak iz ropstva dogodio se 
pod vodstvom Mojsija kao narodnog vode koji је, ро legendi, posredovao u preno
senju bozanskih zapovesti jevrejskom narodu. U borbama sa lokalnim Hanaancima 
i osvajacima sa zapada Filistimljanima2 dolazi do saveza 12 plemena pod imenom 
Izrael. Krajem 11. i u 1 O.v.p.n.e jevrejski narod, za vreme Davidove i Solomonove 
vladavine, ostvaruje ujedinjenje i najvisu tacku svoje moci.3 Veliki uspon jevrejske 
drzave koji se tada dogodio Ьiо је povezan sa znacajnim slaЫjenjem moci tadasnjeg 
egiptatskog i asirskog carstva. Vaian dogadaj u periodu izmedu 1000.-900.g.p.n.e. 
predstavljalo је zidanje Hrama u Jerusalemu. Тај znacajan religijsko-drzavni dogadaj 
se vezuje za period Solomonove vladavine. Posle Solomonove vladavine dolazi do 
podele carstva na Severno i Juzno. Severno carstvo је unisteno od strane Asiraca 
(722.g.p.n.e.), dokje Juzno carstvo (Juda) postojalo nesto duze. Nova velika prome
na u povesti jevrejskog naroda dogodila se 586.g.p.n.e. Те godine је vavilonski car 
Navuhodonosor П osvojio Jerusalim. То osvajanje је za posledicu imalo i unistavanje 
jerusalemskog Hrama, kao i vecine drugih znacajnih gradevina. Period osvajanja i 
moci persijskog carstva oznacio је okoncanje vavilonske vladavine nad Jevrejima. 
То је period vladavine Kira (539.-530.g.p.n.e.), Darija (522.-486.g.p.n.e.) i Artaserk
sa 1 (463.-423.g.p.n.e.). Za vreme vladavine Кira dolazi do povratka velikog broja 
pripadnika jevrejskog naroda koji su Ьili prognani za vreme vladavine Vavilonaca. 
U tom periodu, dogadaj od ogromnog znacaja za jevrejski narod Ьiо је obnova je
rusalemskog hrama ("drugi Hram") kojaje trajala od 520. do 515.g.p.n.e. Aleksan
dar Veliki је 331.g.p.n.e. slomio persijsku vlast, а njegovim osvajanjem Palestine 
jevrejski narod dolazi u dodir sa helenistickom kulturom. Posle Aleksandrove smrti 
vladaju njegovi naslednici Ptolomej (287.-247.g.p.n.e.), Antioh (223.-187.g.p.n.e.), 
а istorijski podaci govore da је ро Jevreje najtezi period Ьiо period vladavine An
tioha IV Epifana (175.-164.g.p.n.e.). Antiohovu vladavinu obelezavala је i prisilna 
helenizacija kojaje izazivala veliki otpor (npr. pobuna Jude Makabeja). Nakon ovog 
perioda usledila је rimska okupacUa Judeje pocev od 63.g.p.n.e. Rim је unistavao 
politicku samostalnost potcinjenih podrucja, te time i osvojenih jevrejskih oЬ!asti. 

1 Naj~irc prihvaceno datiranjeje опо koje ovaj dogadaj sme~ta izmelu 1280. i 1240. g.p.n.e., iako se, ро nekim 
procenama, "lzlazak" mogao dogoditi i oko 1440.g.p.n.e. 

2 Za njih se smatra da poticu iz oЫasti oko Egejskog mora. 
3 Ovaj period vezuje se za vreme izmedu 1О1 О. i 930. р.п.е. 



SISTEM OBICAJNOSTI "STAROG ZAVETA" 455 

Relativпo razvijeп politicko-drustveпi zivot opstao је пajduze upravo и Jerusalemu, 
рrасеп stalпim пapetostima i borbama za ocuvaпje preostalih privilegija. Nesto kasпi
je, zпасајап dogadaj Ьiо је tzv. Judejski rat 63.-73. g.п.е. (70. god rimski vojskovoda 
Tit је razorio Jerusalem), а potom i ustaпak Bar-Kohri (132.-135.g.п.е.). Pocetkom 
2.v.n.e. Jerusalem је postao grad koji је, и velikoj meri, Ьiо slicaп Ьilo kom drugom 
pokoreпom gradu и okviru Rimskog carstva. 

Starozavetne knjige. Ropstvo, odsustvo drzavпe samostalпosti i teZak eko
пomski polozaj obelezavali su zпаtап deo povesti jevrejskog пaroda. То samo ро 
sebl пiје пesto пetipicпo za povesпi period и kom se dogadaju velike borbe mocпih 
carstava i vode mпogobrojпi osvajacki pohodi puпi preokreta. U пjima propadaju i 
mпogo mocпije drzave odjevrejske. No, pored пavedeпih obelezja, osobeпostjevrej
ske povesti је, svakako, i specificпi duhovпi razvitak koji је iskazan и predstavama 
о bogu, coveku, prirodi, etc. Pri tom, пе treba preпebregпuti пi VaZПU Cinjeпicu da 
su па fortniraпje jevrejske kulture zпаtпо uticali i drugi narodi.4 Dodir sa kulturama 
drugih пaroda dogadao se zahvaljujuci_mпogobrojпim migracijama, razпim osvajac
kim pohodima, etc. Sva ta povesna zblvaпja su пeizbezno imala veci ili manji uticaj 
na jevrejsku povest, te је za razumevanja jevrejske povesti znacajno imati и vidu i 
opsti povesno-socijalni, geografski i religiozпi ambljent (Dzems 1990). Ipak, i pored 
odredenih uticaja (ili paralelizma odredenih ideja i verovanja) koji se ne smeju izgu
Ьiti iz vida, jevrejski duh predstavlja osobenu duhovno-povesпu pojavu sa mnostvom 
originalnih doprinosa. Jevrejski duh nije karakterisalo samo puko primanje i kon
zerviranje uticaja drugih kultura. U tom pogledu, "Stari zavet" predstavlja "arhiv" 
duhovnog razvoja jevrejskog naroda koji moze posvedociti о bogatstvu i znacaju 
njegovih duhovnih transformacija. 

"Stari zavet" saciпjavaju zapisi koji obuhvataju izuzetno veliki vremenski 
raspon povesti jevrejskog naroda. U generalnom smislu se mofu reci da "Stari za
vet", ро svojoj sustini, predstavlja redigovanu antologiju, odnosno zblrku spisa ra
zlicitih ljudi iz razlicitih perioda koji svedoce о nacelima i transformaciji jevrejske 
vere i oblcaja, odnosno transformaciji jevrejskih predstava о bogu, coveku, pravdi, 
prirodi, etc. Starozavetпi zapisi stvarani su и razdoЬ!ju duzem od hiljadu godina (pri
Ыizno od 1200. do 100.g.p.n.e.) i sadrze mnogobrojne vidove iskazivanjajevrejskog 
duha: zakonske propise, povesne prikaze, pesme, psalme, prorocke govore. Razliciti 
knjizevni rodovi sacinjavaju sadrZaj "Starog zaveta": neke starozavetne knjige su ti
picno istorijske (Prva i Druga Makabejska), druge su knjige religiozne poezije (Mu
drosti Solomonove), trece tzv. poucne (Tovija, Judita), etc. Tu su i dela knjizevnosti 
otkrovenja koja nastoje da prиZe sliku buducnosti (Druga knjiga Jezdrina, Danilo), 
zatim psalmi, "Pesma nad pesrnama". Raznovrsnost starozavetnih knjiga aпalizirana 
је, izmedu ostalog, i и njihovoj vezanosti za tadasпji specificni пacin misljenja i izra
zavanja Jevreja и sta se ovde ne moze sire ulaziti. 

К. Kaucki smatra da је "~itav niz biЫijskih prita vavilonskog porekla - па primer pri~a о stvaranju sveta, о 
rајн, о grehu, о gradnji Vavilonske kule, о роtорн. Strogo praznovanje subote takode potite iz Vavilona ... ". 
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Smatra se da su najstarija zapisivanja starozavetne grade ucinjena najvero
vatnije za vreme vladavine Davida i Solomona. Jahvisticka predaja redigovana је 
u Judeji za vreme kralja Solomona kao reakcija na prisutnost egipatskog uticaja, na 
opona5anje hanaanskog kulta i svega onoga sto је moglo otuditi narod od Jahvea i 
Mojsijevih zapovesti.Taj period је Ьiо period velikog povesnog razmaha i moci je
vrejskog naroda sto је omogucilo znacajne pomake u brojnim oЫastima. Stvaranje 
mocne drzave, njena relativna stabllnost u duzem periodu i ekonomski napredak 
cinili su umnogome pogodan period za ostvarenje zadatka sablranja i zapisivanja 
predaje. Pre perioda zapisivanja postojalaje ziva plemenska predaja, Iegende koje su 
usmeno prenosene, odnosno bogat mitoloski sadrzaj prenosen sa generacije na gene
raciju. No, da Ьi doslo do samog zapisivanja morale su Ьiti stvorene neke povesne 
pretpostavke, kao sto је to Ьiо slucaj i kod drugih naroda. Narod kome је "svakod
nevni zivot predstavljala borba za opstanak niti је imao vremena niti pak sklonosti 
da stvara knjizevna remek-dela: to је prepustano pisarima zaposlenim u opustenijoj 
atmosferi potonjih carskih dvorova Izraila"." (Drejn 2003 : 14). Prva zapisivanja za
hvatila su i oЫikovala sadrZaj legende do svog vremena. No, time nije Ьilo zavrseno 
stvaranje tekstova koji su kasnije usli u sastav "Starog zaveta''. Proces ocuvanja i 
razvoja predaje ima svoju dugotrajnu i bogatu dinamiku koja svedoci о trajnosti je
vrejskog tumacenja saveza sa bogom. 

Precizno datiranje nastanka odredenih starozavetnih tekstova predstavlja 
otvoren proЫem. Rasirene modeme pretpostavke koje se odnose na znacajne civili
zacijske stavove iznete u "Starom zavetu", а za koje se nekad tvrdilo da su nastali u 
samom periodu Izlaska, govore о tome da su neki od tih stavova isuvise razvijeni da 
Ьi mogli poticati iz Mojsijevog vremena. Prvobltne price su morale Ьiti "ponovo pre
formulisane tokom istorije Izraila, u relativno poznom stadijumu priredivanja prica, 
nakon vremena velikih proroka". Pitanje о autorstvu Petoknjizja predstavlja poseban 
proЫem. Analiza Petoknjizja је pokazala, kao sto је to Ьiо slucaj i sa mnogobrojnim 
drugim delovima "Starog zaveta", da pojedine knjige nisu nastale odjednom, vec da 
u njima postoji vise slojeva koji predstavljaju svedocanstvo о njihovom kontinuira
nom doradivanju. Analize starozavetnih zapisa pokazale su viseslojnost tih tekstova 
i raznovremenost njihovog nastanka. Tadasnje shvatanje autorstva znatno se razliko
valo od savremenog shvatanja autorstva. Danas niko ne tvrdi da је Mojsije osoba koja 
је autor celog Petoknjizja. Ne tvrdi se to ni za Davida u pogledu vecine psalma iii 
za lzaiju u pogledu celine knjige Izaijine.5 Starozavetno shvatanje autorstva se cesto 
oznacava i kao organsko ili dinamicko shvatanje autorstva. То znaci daje pretpostav
Ijeni prvobltni autor, oblcno poznata i priznata Iicnost jevrejske povesti, autor jezgra 
odredene price koja se usmeno ili pismeno prenosila. Та Iicnost daje knjizi ime i 
autoritet, ali to ne znaci i da је kompletni autor u nasem danasnjem smislu. Drejn 

5 Pretpostavlja se daje i Knjiga о Samjuelu nastala iz dva raznodobna izvora. Stariji od njih mogao Ьi poticati 
iz Solomonovog doba, dok Ьi onaj kasniji mogao nastati u poslednjim decenijama monarhije (750.-650. 
g.p.n.e.). 
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istice daje pisrneпost и starom svetu Ьi\а "siroko rasprostraпjeпajos шпоgо pre пеgо 
sto је Izrae\ oformljeп kao etпicka zajedпica", te da "пета sustiпskog razloga zbog 
kog пeki elemeпti koje Petoknjizje sada sadrzi пisu mog\i Ьiti zapisaпi и пajraпijem 
periodu". Tokom povesti jevrejskog пaroda пeprestaпo је postojala potreba da se 
Mojsijevo пaslede reiпterpretira i prilagodi пovim povesпirn uslovima. Tako је i и 
periodu traпsforrnisaпja plemenskog saveza и drzavu postojala potreba za "znatnom 
reinterpretacijom Izrailovih tradicionalnih vrednosti, radi njihovog uskladivanja sa 
novonastalim prilikama ... "(Drejn 2003 : 236). 

Zпacajan deo starozavetпih zapisa vezuje se za istakпute proroke, kao i za 
pisce koji su pripadali пjihovom krugu i па koje su proroci duboko uticali. Proroci 
se pominju i и kontekstu anticipacije povesпih dogadaja. Oni, izmedu ostalog, upo
zoravaju па mogucu propast naroda zbog пeverstva bogu sto se, kako posvedocava 
starozavetпa hroпologija, potvrdilo и periodu unistenja od strane vavilonskog vla
dara Navuhodoпosora. Posle tog velikog sloma jevrejskog naroda ponovo se javila 
potreba rekonstrukcije "polomljenih ostataka velikog nasleda". U torn periodu se 
intenzivпo sakuplja i obraduje nasledena grada, te obogacuje novirn interpretacija
ma. Psalrni se, kao specificna forma starozavetnog stvaralastva, takode sakupljaju 
i objedinjavaju; oni su Ьili koristeni za bogosluzenje и obnovljenorn Hramu, koji је 
sagraden и Jerusalirnu oko 520.g.p.n.e.6 Samo redigovanje i formiraпje zborпika koji 
је sadrzao prvih pet knjiga "Starog zaveta" (Jezdra, 5.vek p.n.e.) moze se smatrati 
prethodnicom kanoпizacije "Starog zaveta" i formiranjajudaizma kao religije Pisma. 
Poslednje knjige "Starog zaveta" spadaju и period obelezen uticajern helenizma koji 
dolazi osvajanjern Aleksandra Velikog i vladavinom njegovih пaslednika. 

Nakoп procesa brizljivih posleprogoпskih revidiraпja "Stari zavet" је doblo 
oЫik koji пат је daпas poznat.7 Velike celine "Starog zaveta" su: Zakon (hebr. 
Tora)8 ili 5 knjiga Mojsijevih (Petokпjizje), Proroci (hebr.Neblim) i Pisci (hebr. 
Ketublm). Kasпija jevrejska usmeпa predaja zapisaпa је i pozпata kao Misпa ( oko 
200. g.п.е.) i Gernara (oko 500. g.п.е.). 

6 
Siroko је prihvaceno da su oni нglavnom nastali kao izraz slavljenja boga tokom perioda od oko 1000. 
g.p.n.e .. do 586.g.p.n.e. Upor .E.From, "Bit cete kao bog", "Naprijed", Zagreb, 1984., str. 241. 

Martin Notje izneo pretpostavk11 da su Knjige Jsнsa Navina, Knjiga о sudijama, Prva i Drнga knjiga Samuilo
va i Prva i Drнga о carevima bile sabrane da oforme јеdпн epsku istoriiju Јнdе neposredno po§to је Juda sa 
svojom prestonicom Jerusalimom bila razorena od strane Vavilonjana pod Navuhodonosorom (586.g.p.n.e.); 
uz ovo izdanje dodan је i Ponovljeni zakon, koji u "Starom zavetu" neposredno prethodi ovim istorijskim 
knjigama, gotovo kao neka vrsta uvoda koja treba da razjasni teolo§kн Ьаzн na osnovн koje је trebalo shvatiti 
Izraelovн povest. Otudaje оvн pro§irenu pritu nazvao "de11teronomijska istorija". Notje verovao da se ova 
velika revalorizacijajevrejske istorije odigrala ne§to posle 561.g.p.n.e. (godine kojeje Ьiv§i car Јнdе Joahin 
рн§tеп па slobodн na slobodu iz zatvora н Vavilonu), ali pre nego §to su PerUanci srн§ili Vavilonsko carstvo 
(539.p.n.e.). 

Petoknji:tje (grt. Pentateнhos-pet svezaka, smotaka) је prvi deo "Starog zaveta" koji govori о potecima 
sveta, ljudskog roda i izabranog naroda (Postaлje). О izlasku iz egipatskog ropstva, sklapanjн Saveza, ob
likovanjн zakona i pнtovanj11 kroz pustinjн govorc "Jzlazak", "Brojevi" i "Ponovljeni zakon". 
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Interpretacijski proЫemi. Razumevanje oЬimnog i kompleksnog stiva 
"Starog zaveta" podrazumeva mnogobrojne poteskoce i dileme. Ovde се blti ukaza
no samo na neke od njih. Siroko rasprostranjena interpretacijska pozicija, роsеЬпо 
prisutna и 19. veku, te и odredenoj meri i и prvoj polovini 20. veka, zasnivala se na 
pretpostavci da starozavetni sadrzaj predstavlja legendu koja nema puno dodirnih 
tacaka sa stvarnim povesnim dogadajima. Smatralo se da se radi о nekoj vrsti poucne 
price koja svoju vrednost ima zbog pouka i podsticanja na vernost bogu i valjano 
delanje, etc" ali da sam starozavetni sadrzaj ne moze blti uzet kao uverljiv materijal 
za rekonstruisanje onog sto se zaista dogadalo tokom povesti jevrejskog naroda. Sta
rozavetne licnosti su, ро tom tumacenju, stilizovane i simbolicne, а njihovo povesno 
postojanje se ne moze smatrati necim verodostojnim.9 Znacajan deo takvih analiza 
isticao је da dogadaji opisani и "Starom zavetu" oblluju brojnim nelogicnostima, 
neverovatnim dogadajima, neujednacenim dvostrukim izvestajima (tzv. duЫete). 
Zasluga ovog pristupa se, svakako, ogleda и osvetljenju brojnih protivrecnosti koje 
sadrzi "Stari zavet". То је za ishod imalo svojevrsnu de-sakralizaciju starozavetnog 
teksta. Pomenuta de-sakralizacija istakla је zakljucak da "Stari zavet" nije "napisao 
jedan covjek, niti ju је izdiktirao Bog". Pored ocigledne cinjenice da "Stari zavet" 
nije nastao odjednom, uocljivo је i to da se u pojedinim starozavetnim knjigama 
moze otkriti vise slojeva, odnosno cinjenica da је grada koja sacinjava starozavetne 
knjige и velikoj meri - raznovremena. From primecuje da "priredivaci BiЬ\ije nisu 
uvijek uspUevali izgladiti proturjecnosti izmedu razlicitih izvora kojima su se sluzili. 
No, mora da su to blli ljudi velike mudrosti i razumijevanja, kada su bili u stanju 
transformirati mnoge dUelove u cjelinu koja odrzava evolucijski proces, cije su pro
turjecnosti razliciti vidovi jedne cjeline. Njihovo је uredivanje, cak i radovi mudraca, 
koji su izvrsili konacni izbor svetih spisa, u najsirem smislu autorski rad"."(From 
1984 : 92). Cinjenica da su se mnogobrojne nesaglasnosti ocuvale u konacnom sta
rozavetnom tekstu navodi na pretpostavku da "ljudi koji su ih zapisali nisu pokusali 
da ih izjednace sa praksom svog vremena, vec su tradiciju predali u izvomom oЬ\iku, 
onakvu kakvu suje i primili ... ". Brizljivim analizama, pokazano је, izmedu ostalog, 
da odredena mesta starozavetne price cinjenicno ne odgovaraju utvrdenim povesnim 
oko\nostima odredenih perioda, kao i da postoje sporna mesta koja pokazuju da је 
mnogo toga "ucitano i uvedeno prilikom zapisivanja prica" sto predstavlja "odraz 
znanja i iskustva ljudi koji su ove price ocuvali i priredili mnogo kasnije"(Drejn 
2003). 

Postavlja se, takode, i pitanje о "drugom licu" ovakvog pristupa, odnosno 
pitanje о svim mogucim konsekvencama onoga sto se naziva hiperkriticizam и tu
macenju "Starog zaveta". Takav pristup је, pored svojih neospornih zasluga, imao i 

9 Do sredine 20.veka postojao је znatan broj pro11cavalaca "Starog zaveta" koji s11 zastupali stav da price о 
"patrijarsima" zapravo opist1jt1 fivote stvarnih ljudi. Jedan od tada vodecih naucnika u oЬ\asti izucavanja 
Starog zaveta Dfon Brajt је tvrdio:"S pt1nim pouzdanjem mofemo tvrditi da su Avram, lsak i Jakov bili 
stvarne istorijske licnosti".". 
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odredene slabosti. Drugim recima, on је pokazao i svoju znatnu "dvoseklost" koja 
zamracuje neke Ьitne segmente "Starog zaveta". Situacija sa tumacenjem "Starog 
zaveta" је mnogo slozenija nego sto se to na prvi pogled moze ciniti, te је zbog toga, 
nacelno, svaki hiperkriticizam и glavnim interpretativnim pravcima и dvadesetom 
veku odbacen ili, bolje receno, uЫazen. Tom uЫazenju hiperkriticizma su и znatnoj 
meri doprinela i postignuca moderne arheologije. Та postignuca su и znacajnoj meri 
osporila zasnovanost sagledavanja "Starog zaveta" kao iskljucivo mitoloske, а ne 
i realne istorijske grade. Utvrdeno је, recimo, da se mnogi ljudi i dogadaji koji se 
pominju и "Starom zavetu" pojavljuju i и dokumentima drugih naroda tog vremena. 
Moderna arheologija је potvrdila mnoga svedocanstva "Starog zaveta", dok је, sa 
druge strane, neka od njih i znacajno osporila. 

Bog i covek. Osnovu sadrzaja "Starog zaveta" sacinjavaju predstave о di
rektnoj vezanosti coveka za boga, te о covekovom zadatku i slobodnoj volji (izboru, 
samoodgovornosti coveka za vlastitu dusu). Proces odnosenja boga i coveka и "Sta
rom zavetu" karakterisu brojne metamorfoze: odredenja boga i coveka transformi
su se shodno promenama jevrejskog iskustva svesti kroz mnogo vekova. Odredenje 
boga и "Starom zavetu" ima "vlastiti zivot i evoluciju, koja odgovara Ijudskoj evo
luciji и rasponu od dvanaest stoljeca"(From 1984). Starozavetni bog је neizostavno 
upucen na coveka, sto је znacajna razlika и odnosu na druge religijsko-mitoloske 
sisteme и kojima је rec i о brojnim drugim bogovima, antagonistima, etc. Covek је 
potreban bogu da Ьi, sto је i nagla5eno и "Starom zavetu", pokazao svoju slavu. Tek 
se и upucenosti na coveka moze proslaviti bozanska apsolutnost, svetost, moc. "Vi 
ste moji svjedoci, veli Jahve, i ја sam Bog" (Is. 43,12.). 

Covekje stvoren "na sliku bozju'', te kao takav zauzima privilegovan polozaj 
и poretku stvaranja (Post. 1-3.). Neke od glavnih tvrdnji и "Postanku" koje se odnose 
na povlasceni polozaj coveka glase: 

"Na sliku svoju stvori Bog coveka, na sliku Bozju on ga stvori ... " 
"NaCinimo coveka na s\iku svoju, sebl slicna, da bude gospodar riЬama mor
skim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima sto puze 
ро zemlj i ! " 

Na samom pocetku "Starog zaveta" pominje se neposlusnosti prvih Ijudi, 
Adama i Eve, koja se sastoji u njihovom krsenju bozanske zabrane vezane za pro
banje plodova sa drveta "znanja dobra i zla". Тај cin donosi odlucan prekid sa co
vekovim prvobltnim postojanjem. Sa tim prekidom covek dolazi do prvobltne svesti 
о razlikovanju dobra i zla kojom zadoblja i odredene bozanske prerogative. ю No, 
na coveka se, istovremeno, zbog ucinjenog, svaUuju bozanski gnev i kazna. covek 
zbog krsenja bozanske zabrane mora osetiti i sankcije sa bozanske strane. Те sank
cUe su, dakle, istovremene sa iskustvom radanja samovesti, odnosno sa iskustvom 
razlikovanja dobra i zla. Potom, novosteceno ljudsko iskustvo i mogucnost donose 

10 Upor. "Evo, tovjek postade jedan od nas - znajuci dobro i zlo!" (Post. 3,22.). 
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citav niz zlih cinova koji coveka uvek iznova udaljavaju od boga. Ipak, otpadnistvo 
od boga nUe covekovo konacno stanje, vec samo pocetak starozavetnog dogadanja 
iskupljenja. Кljucni motiv tog dogadanja је upravo potreba za povratkom bogu. Тај 
povratak se moze ostvariti kroz priznanje i potvrdivanje vrhovne bozanske moci. 
Proces neprestanog priЬ\izavanje boga i coveka stalan је motiv i cini osnovu staro
zavetnog sadrzaja. 

Covek se mora pokoriti bozjoj odluci, ali ne pokazuje kajanje и svom suo
cavanju sa novim statusom. Njegova nepokornost mu, uprkos patnji i nezasticenosti 
kao rezultatu napustanja bozanskog okrilja, otvara i sasvim novo ро\је - polje slobo
de i spoznaje. Coveku se time, na rudimentarni nacin, otvara i predstava о zadatku i 
odgovornosti. Tekje s guЬ\jenjem "prirodne naivnosti" covek и pravom smislu i od
govoran, tj. zas\uzan i kriv za posledice vlastitih cinova. Bez obzira na citav niz po
cinjenih ljudskih zala, covek se ne smatra, и nekom odsecnom i definitivnom smis\u, 
zlim blcem, vec blcem koje је obdartfno mogucnoscu i dobrog i zlog delanja, Ысеm 
koje poseduje i jednu i drugu sklonost. covek, istina, ima "zle misli", cini mnostvo 
zlih dela, neveran је bogu, navodi se da је "svaka pomisao и njegovoj pameti uvijek 
samo zloca" (Post. 6,5.), а da su covecje misli "opake od njegova pocetka" (Post. 
8,21.). No, sve to ipak ne vodi izricitom antropologijskom zakljucku о apsolutnoj 
zlosti coveka, zakljucku kakav se kasnije mogao naci и okviru nekih religijskih po
stavki. Pre Ы se moglo reci da "Stari zavet" istice sklonost ka zlu, а ne na apso\utnu 
zlost coveka. 

Stvaranje. priroda. modifikabllnost. Nakon prvobltnog otpadnistva od 
boga, dogadaj koji predstavlja pocetak priЬ\iZavanja boga i coveka vezan је za mitsku 
licnost Noe. Posle odluke da zbog covekovih zala unisti sav zivot na zemlji, bog se, 
ujednom trenutku, ipak "kaje", odnosno predomislja i odlucuje spasiti Nou, njegovu 
porodicu, te zivotinjske vrste. "Drzat cu se ја svog saveza sa vama, te nikad vise 
vode potopne nece unistiti sva ziva Ыса, niti се ikada vise potop zemlju opustositi" 
(Post. 9, 11.). Bozje obecanje se moze smatrati rudimentom ugovomog odnosa и ok
viru kojeg se i sam bog najasan nacin obavezuje. Pocetno ogranicavanje bozje volje 
ovde је iskazano kroz boZansko obavezivanje и pogledu vrednovanja i zastite zivota, 
tj. proklamovanja njegove svetosti. Ishod obnovljenog bozanskog interesovanja za 
coveka predstav\ja pruzanje nove prilike i obecanjem da "nikad vise vode potopne 
nece unistiti sva ziva Ыса". Pored toga, predstava mitskog potopa donosi i iskustvo о 
znacajnom rascepu izmedu coveka i prirode, iskustvo о njihovoj odeljenost, odnos
no iskustvo о covekovoj izdvojenosti iz prirode. Jevreji se spram prirode ne odnose 
sa poverenjem, onaje za njih nesto tude i pretece. 11 

Vec na samom pocetku, "Stari zavet" posvedocuje о napustanju shvatanja 
"prirodnog zivota" (shvatanja koje је и raznim modalitetima presudno odredivalo 
koncepciju zivota и okviru starih civilizacija). Тај specifiCni odnos prema prirodi i 
"prirodnom zivotu" pokazao se presudnom tackom mogucnosti razvoja duhovnih 
11 Upor. G.V.F.Hegel, "Rani spisi", str. 208-209. 
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odredenja. Jevrejski odnos prema prirodi, и nacelnom smislu, nije vise odnos uto
nulosti. Vise nije rec о osluskivanju prirode, duhovnom preobrazavanju i tumacenju 
njenih znakova, te о sustinskoj podudarnosti sa "ritmom" prirode. Jevrejske pred
stave zasnovane su na postavci trans-prirodnosti i razaranju oprirodene slike sveta. 
U starozavetnoj predstavi "prirodni Ьitak odmah Ьiva srozan do kreature, do neceg 
nebltnoga, necega sto ne moze na temeljniji nacin uci и krug ljudskog interesa ( osim 
kao slika i dokaz bozanske mudre poiesis), niti konstituirati smisao ljudskog delanja, 
nego se samo pojavljivati kao medij otpora covjekovom djelatnom htijenju (kao spo
ljasnja ili unutrasnja covjekova priroda)" (Perovic). Prirodaje, dakle, podredeni deo 
stvarnosti, а bog najvisa vrednost. Sustinska odredenja coveka tra:le se iskljucivo и 
njegovom odnosu prema bogu (ono trans-prirodno), jer је prirodno ono neduhovno 
(neslobodno) i konacno. Starozavetni bog nije и prirodi, vec stvara prirodu. То nije 
"kosmogonija postavljenja kao teogonija, tj. standardni mito-kosmoloski red bozan
skih silazaka i zaceca, odnosno radanja, nego је tu na djelu cista ideja stvaranja" 
(Perovic 2004 : 53). Bog је jedini tvoracki uzrok, а sve sto је stvoreno, stvoreno је 
sa deset reci Jahvea. Jevrejski bog је poieticki bog. Pre stvaranja nema samostalnih 
odredenja. Bog stvara iz sebe samog kao onog jedinog samostalnog. Time је bog 
postavljen kao jedina moc. Bogje "prvi i poslednji". Ideja stvaranja sveta ех nihilo је 
ро vremenu nastanka pozna dogma kojaje formulisana tek и drugoj knjizi Makabeja 
(и 2.v.p.n.e.), 12 ali је, ро svom smislu, najsrodnija prvoj glavi knjige Postanja. 

Cin bozjeg stvaranja је jednokratan i neponovljiv. Idejom modifikabllnosti 
kao velikim povesnim novumomjevrejski duh "istupa iz prevlasti stare ideje о ciklic
nom vracanju svega". Kruzno kretanje vremena otvara se и "linearni vremensko-po
vijesni proces, и svijest о povijesnom novumu dogadaja"( Perovic 2004: 54). Line
arno povesno kretanje pokazuje pobedu "istorijske svijesti ( osoblto и apokaliptickim 
tekstovima) nad antickom nepovijesnom svijescu" (Perovic 2004 : 54) odnosno po
bedu ideje modifikabllne povesne Ьiti coveka nad antickom idejom о entelehijalnoj 
Ьiti coveka. Proces koj i је otvoren direktno se vezuje za ostvarenje bozanskog plana, 
а samo povesno dogadanje i ljudski zivot nisu "besmislen ciklus praznog postojanja", 
vec nesto sto ima pocetak i kraj. Sam proces је ispunjen dogadajima koji su smisleni 
i neodvojivi od "bozanske volje". Starozavetni bog nije bog prirode, vec и prvom 
redu - bog povesti, bog procesa bog Avrama, Isaka, Mojsija. 

Avram. Motiv ugovomog odnosa kao temeljni motiv "Starog zaveta" po
drazumeva da covek ulazi и "partnerski", dogovorni odnos sa bogom. Kroz ugovor
nu formu bozansko-ljudski odnos postaje sustinski odnos uzajamno priznatih strana 
(volja). On nije puka nadredenost odnosa gospodara i roba, iako se, istina, ne moze 
govoriti ni о odnosu apsolutno jednakih "volja". Bog је duh, а covek је put; svetost 
boga је neosporna osoblna koja ga odvaja od coveka (iako је covek stvoren na "sliku 
bozju"). "Bog nije covjek da Ьi slagao, nije sin Adama da Ьi se kajao" (Br. 23, 19.). 

12 Upor. Dп1ga Makabejska 7, 28. "molim te, dijete, pogledaj nebo i zemlju i sve ~!оје па njima, i znaj daje sve 
to Bog na~inio ni od ~ega, i daje tako nastao i ljudski rod ... ". 
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Ugovor podrazumeva нzajamnu priznatost, odnosno priznatost "druge strane" sa ko
jom se sklapa ugovor. U bozansko-ljudskom odnosu, оЬе strane preuzimaju odrede
ne obaveze, а kroz pretpostavljenu mogucnost odgovornosti vezanu za postovanje 
ugovora covek se ponovo moze priЫiziti bogu. Sam dogovor se moze i opozvati, te 
covek nanovo moze postati i antagonist spram boga. Ugovor izmedu boga i coveka se 
u nekoliko navrata sklapa i redefinise о сети се reci Ьiti nesto kasnije. 

VaZan deo starozavetne price odnosi se na Avrama koji napusta domovinu 
и Mesopotamiji i krece na zapad, а potom na jug, da otpocne novi zivot sa svojom 
porodicom. Avramovo putovanje i preseljenje, koje Ьi se moglo shvatiti i kao puto
vanje uoblcajeno za to vreme (2000.-1500.g. p.n.e.), nije, ipak, shvaceno kao puki 
"simptom demografskih promena", vec kao smisleni deo bozjeg plana. Avrama ceka 
potpuno nov nacin zivota: on се postati rodonacelnik bozjeg naroda koji се bog Ыa
gosloviti. О savezu izmedu boga i Jevreja и Postanku (12, 1-3.) kaZe se: "Idi iz zemlje 
svoje, iz zavicaja i doma ocinskog, u krajeve koje cu ti pokazati. Veliki cu narod od 
tebe uciniti, Ыagoslovit cu te, ime cu ti uzvelicati, i sam ces Ьiti Ыagoslov. Blagosliv
ljat cu one one koji te Ыagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih cu proklinjati, sva 
plemena na zemlji tobom се se Ьlagoslivljati". 

Avramov odnos prema bogu pokazuje nastavak i znacajno razvijanje odnosa 
boga i coveka: covek moze i podsecati boga na njegova data obecanja (poput onog da 
vise nece unistiti zivot na zemlji). Avram razgovara sa bogom kada ovaj zeli unistiti 
Sodomu i Gomoru. Kada Avram сије za takav bozji plan, obraca se bogu: "Hoces li 
iskorijeniti nevinog sa krivim? Mozda ima 50 nevinih и gradu. Zar ces unistiti mjesto 
radije nego postedjeti ga zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko to Ьilo od 
tebe da ubljas nevinog kao i krivoga, tako da i nevini i krivi produjednako! Daleko 
Ьilo od tebe! Zar da ni sudac sveg svijeta ne radi pravo?". Upravo se kroz Avramovo 
pitanje - "Zar da ni sudac svega sv(jeta пе radi pravo?" - moze uociti znacajna 
promena и odnosenju spram boga. Avram poziva boga "da radi pravo", odnosno da 
se drzi ranije datih obecanja i stisava njegovu slepu zelju za osvetom. То је stav 
svesti koja se vise ne nalazi iskljucivo u "bozjem strahu", vec је taj strah vidno 
relativizovala. Та svest razlikuje krive od neduznih. U toj svesti se i bozja namera о 
unistenju cini jednostranom, surovom i nepravednom. Covek vise nije ponizni mo
lilac, vec covek svestan vlastitog prava. On na osnovu toga i moze traZiti od boga 
- pravo, tj. postovanje ugovora. Time covek na svojevrstan nacin "vraca" boga u 
pravo (pravicnost),jer pored obaveza ima i svest о odredenim pravima. Covek, dakle, 
izgraduje svoju poziciju prema bogu. On podseca boga da ne moze Ьiti samovoljan, 
odnosno da ne Ьi trebao prekrsiti ono na sta se obavezao. 

Izlazak. Dogadaj od najvece vaZnosti u povesti jevrejskog naroda zblo se, 
kako se smatra, u 13. v.p.n.e. kadajevrejska plemena koja povezuje kult Jahvea beze 
iz ropstva и kome su se nalazili u Egiptu i odlaze u Palestinu. "Knjiga Postanka" 
zavrsava se Josifovom nadom: "Ја cu, evo, naskoro umrijeti. Ali се se Bog, zacijelo, 
sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje и zem\ju sto ju је pod zakletvom оЬесао Abra-



SISTEM OВICAJNOSТI "STAROG ZAVETA" 463 

hamu, Izaku i Jakovu"(Post. 50,24.) Starozavetna "Knjiga Izlaska" nadovezuje se na 
"Knjigu postanka" opisujuci izlazak Jevreja iz ropstva. Centralna liCnost oslobadanja 
iz Egipta је Mojsije. 13 On poziva svoj narod da se okrene bogu i vezt1je uspehe i 
neuspehe svog naroda za intenzitet vernosti bogu. Boravak u Egiptu, а potom i os
\obodenje, predstavljaju kljucne dogadaje koji presudno uticu na izgradnju etnicko-
1·e\igijsko-oblcajnosnog identiteta jevrejskog naroda. Navedeni dogadaji presudno 
se vezuju za bozansku naklonost i pomoc: bozanska milost se pokazuje u pomoci 
koju pruza jevrejskom narodu и Ьitnim momentima. 14 Bog cini prvi korak. Uprkos 
Jjudskom neverstvu, on pokazuje brigu za coveka. "Vidio sam jade svog пaroda 
и Egiptu - nastavi Jahve - i cuo mu tuzbu na tlacite\je njegove. Znane su mi muke 
njegove. Zato sam sisao da ga izbavim iz saka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje и 
dobru i prostranu zemlju - и zemUu и kojoj tece med i mlijeko".". U objavi Mojsiju 
bog је opisan kao "miiosrdan i milostiv, spor na srdzbu, bogat miloscu i vjernoscu". 
On "iskazuje milost tisucama, podnosi opacinu, grUeh i prestup". 

U "Starom zavetu" nag\asava se da bog omogucuje Uudima svu dobroЬit kao 
nagradu za vemost. Sa druge strane, bog ne stedi Jevreje, te ih povremeno i surovo 
kaznjava. U pojedinim situacijama, cini se da bog gotovo i da ne zna, obeshrabren, 
sta da ucini sa svojim narodom zbog njegove neposlusnosti i drskosti. On ne zna 
kako da promeni njegovu samovo\ju, bezakonje, idolatriju, neposlusnost. Iz ranih 
starozavetnih tekstova se vidi da se ljudi okrecu bogu tek kada su u krajnjoj nevolji. 
Isto tako, vrlo brzo zaboravljaju bozanske zas\uge i pomoc. "I osvjedoci se Izrae\ о 
silnoj moCi koju Jahve pokaza nad Egipcanima. Narod se роЬоја Jahve i povjerova 
Jahvi i njegovom sluzi Mojsiju" (Izl. 14, 28-31.). "Stari zavet" pokazuju daje pro
mena covekovog delanja cesto motivisana iskljucivo strahom od bozjeg kaZnjavanja. 
Drugim recima, ne vidi se unutrasпji preobrazaj, odnosno interiorizacija bozanskih 
zapovesti. Hegel о "religijskom strahu" kaZe: "Strah pred gospodom је strah mu
drosti, pocetak koji postoji u njoj da ne pusta da vaZi ono posebno, ono konacno za 
sebe kao samostalno. Ovaj mudri strah је Ьitan momenat s\obode i sastoji se u os\o
badanju od svega posebnog, и odcepljivanju od svakog s\ucajnog interesa, sastoji se 
uglavnom и tome, da covek oseti negativnost svega onog konkretnog. On otuda nije 
poseban strah od onog konkretnog, nego upravo postavljanje ovog posebnog straha 
kao nistavnog, odricanje od straha. Tako strah nije osecaj zavisnosti, nego otklanjanje 
zavisnosti, cisto posvecivanje sebl и ono apsolutno licnom, prema kome i и kom 
isto izlapljuje i lebdi"."(Hegel, 1969: 81). Smisao straha kojim bog "nastupa" је и 
funkciji \omljenja prirodnosti. On nije svrha sam ро sebl. Jevreje bog moze odvratiti 
od samovoljnog delanja samo strahom i silom. Jpak, jevrejska religija nije religija 
straha. Strah је и jevrejskoj religiji povezan sa neizvrsavanjem bozanskih zapoves-

13 Svoje misljenje о Mojsijevom poreklв i licnosti S. Frojdje izlozio в dе!н "Mojsije i monoteizam". 
14 Upor. Izl.3,7-8. 
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ti. 15 Ukazujuci па razliku odredeпih perioda religijske svesti, Kasirer istice da "strah 
vlada sustavom tabua, а strah zпа samo zabraпjivati, а пе i kako usmjeravati. Оп upo
zorava па pogiЬelj, ali пе moze и covjeku potaknuti kakvu novu djelatпu ili moralпu 
sпagu. Sto se sustav tabua vise razvija, to vise prijeti da covjekov zivot zamrzпe do 
potpuпe pasivпosti ... " (Kasirer 1978).16 U jevrejskoj religiozпosti, uciпak straha treba 
da dovede upravo do delatnog potvrdivanja "bozaпske volje". О transformaciji koja 
se dogada и jevrejskom shvatanju boga u "Dijalektici prosvetiteljstva" Horkhajmer 
i Adorno pisu: "Zidovski bog pri prijelazu iz heпoteistickog u uпiverzalni oЫik jos 
пiје posve odbacio poteze prirodnog demona. Strava koja potjece iz predanimistickog 
predvremeпa prelazi iz prirode и pojam apsolutпog jastva koji kao пјеziп stvaralac i 
vladar potpuпo ovladava prirodom. U svoj svojoj пeopisivoj moci i velicanstveпosti 
sto mu takvo otudeпje dodjeljuje, ipak је dostupaп misli, koja postaje uпiverzalnom 
upravo odпosom spram песеg пajviseg, traпsceпdeпtпog. Bog kao duh stupa prirodi 
nasuprot kao drugi princip, koji ne predstavlja samo njezin slijepi kruzni tijek poput 
svih mitskih bogova, nego moze i osloboditi iz njega. Ali, u njegovoj se apstraktnosti 
i udaljenosti i pojacala strava onog inkomenzurabllnog, а celicna rijec "ја jesam" , 
koja pored sebe ne trpi nista drugo, svojim neumitnim nasiljem nadma5uje slijepi ali 
mпogoznacпiji izrijek апопimпоg usuda. Bog zidovstva trazi опо sto ти pripada i 
obracuпava se s oпima koji zavlace ... " (Horkhajmer-Adorno 1989 : 181 ). 

Evolucija odredeпja boga и "Starom zavetu" povezaпa је sa evolucijom 
bozjih zahteva upuceпih coveku. Опа ima svoju diпamiku pocev od prvobltпog za
hteva poslusпosti, preko ograпicavaпja i samog boga kao "ustavпog moпarha"(kako 
ga и toj fazi пaziva From) koji је obavezaп priпcipima па koje је sam pristao, do 
пagla5avaпja rudimentarпih civilizacijskih vredпosti poput priпcipa ljubavi, slobode 
i pravedпosti koje su shvaceпe kao, pre svega, odlike samog boga. Predstava boga и 
"Starom zavetu" se razvija do forme bezimeпog boga. Bog poucava Mojsija: "Ovako 
kaii lzraelcima: ЈА JESAMposlao те kvama" (Izl. 3, 14.). lako se Mojsijev susret sa 
bogom predstavlja пizom aпtropomorfnih obelezja (bog koji "zivi па plaпiпi", "go
vori", etc.) ovde је, sa odredeпjem bezimeпog boga, na delu vaZпa promeпa. Odre
deпje "Ја sam koji jesam" izraz је shvataпja da је bog apstrakcija, duhovпa odredba, 
misao. Ni samo bozje ime пе moze Ьiti пesto culпo. Aпtropomorfno opisivanje boga 
predstavlja triЬut rапој formi religijskog dozivljaja, te su u "Starom zavetu" uocljivi 
brojпi antropomorfizmi i aпtropopatizmi. О bogu se govori kao da ima ljudsku fizio
logiju i psihologiju: pomiпje se da bog ima oci, usi, ruke, da se ljuti, voli, kaje, da 
је gaпut. Novo apstraktno odredeпje boga izrafuva traпsformaciju u starozavetпom 

15 Kasirer istice da "s11stav tabua паmесе covjek11 bezbroj dufпosti i obveza. Ali sve te d11zпosti imaj11 zajednicki 
karakter: sve su posve пegativпe; пе ukljuc1y11 пikakav pozitivan ideal. пеkе se stvari moraju izbjegavati, od 
nekih se djela treba suzdrzavati. Т11 пalazimo same zapreke i zabrane, а пе moralne i religijske zahtjeve." Е. 
Kasirer, паv. delo, str. 143. 

16 E.Kasirer пagla~ava da" covjek tada vik пе mozejesti пiti piti, пе moze stajati ni hodati; cak i govor postaje 
mucaп, jer iz svake rijeci covjek11 prijeti nepozпata pogiЬelj ... ". Upor. E.0.Dzems, "Uporedna religija", str. 
39-42. 
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shvatanju boga: bog se ne moze predstaviti kao ljudske stvari, niti moze imati primi
tivna i "opipljiva" obelezja kao idoli. Razvoj jevrejskog religijskog iskustva dovodi 
do spoznaje da i govor о bogu mora Ьiti specifican, odnosno do spoznaje da Ьi pred
stavljanje boga pravljenjem kipova znacilo izjednaciti Jahvea sa drugim bogovima ili 
zemaljskim stvarima. Bog је bez оЫiсја. То је pomak ka shvatanju boga kao Duha: 
bozanska sustina se izraZava preko duhovnih svojstava (bog kao dobar, mudar, Ыаg, 
pravedan). Pomenuti momenat и razvoju jevrejske predstave boga istovremeno је i 
znacajna tacka razdvajanja и odnosu na okolne narode sa kojima su Jevreji dolazili 
и dodir. Ti narodi su svoje bogove predstavljali na slikovit nacin i izradivali njihove 
statue. Takode, za prikazivanje bozanstava moglo је Ьiti korisceno i оЫiсје zivotinja. 
Ро tome su, izmedu osta\ih, Ьili poznati i Egipcani, dok se "hanaanska kultura slu
zi\a prikazom mladog Ьika, simbolom zivota i seksualne moci, da Ьi opisala Vala ... " 
(Drejn 2003 : 290). Ти spada i rasprostranjeno verovanje da bogovi uticu na prirodne 
sile, prvenstveno preko svojih kipova ili likova. Jevreji na sustinski nacin raskidaju 
sa takvim shvatanjima, а "Stari zavet" svedoCi о osporavanju vrednosti idola, slika i 
kipova. Bog nije nesto culno opaZljivo i zato se ni ne moze predstaviti na takav nacin, 
niti ти se moze ugoditi na puki spoUasnji nacin. 17 

Takvo shvatanje se posebno moze zapaziti и knjigama cije se autorstvo vezuje 
za Mojsija. U njima se istice zahtev za postovanjem jednog i jedinog boga, te za pres
tankom obofuvanja idola. "Stari zavet" govori о procesu pennanentnog oslobadanja od 
vezanosti za prirodu, klan, idole, plemenske obrasce zivota, etc. Bog је jedan, а idola 
mnogo. "Ne pravi sebl urezana lika niti kakve slike onoga sto је gore na nebu, ili dolje na 
zemlji, ili и vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im suzi. Јег ја, Jahve, Bog tvoj, 
Bog sam ljubomoran ... "(lzl. 20,5.). Jevrejski bog nije jedan od bogova, nitije najmocnUi 
medu bogovima. "Ја sam prvi i ја sam posljednji, i osim mene nema Boga" (Is. 44,6.) 
Idoli su и "Starom zavetu" predstavljeni kao izraz privгZenost politeistickom shvatanju 
boZaпstva. Oni, takode, olicavaju i predmete covekovih strasti. Stvaranje idola motivi
sano је zeljom za nesustinskim stvarima (npr. relja za bogatstvom rada pohlepu, etc.). 
Istrajavanje и privrzenosti idolima predstavlja "ograniceni vid ljudskosti" i ostanak и 
prirodnosti. Knjige "Starog zaveta" svedoce о tegobnom putu etaЫiranja monoteistickog 
principa, odnosno о neprestanim povratnim "udarima" politeizma. U tom pogledu, moZe 
se reCi da borba protiv idolatrije predstavlja glavni proЫem koji se razmatra od Petoknjiz
ja do knjiga Jzaije i Jeremije. 18

• Jdoli su, kako naglaSava Izaija, mrtve stvari, dokje, tome 

17 K.Kaucki smatra da se t1 ,,Egiptu moze jasno utvrditi kako је sa razvitkom likovne t1metnosti rastao i broj 
posebnih bogova( ... ) t1sled zaostalosti t1 industriji i umetnosti, lzrailjci nist1 dostigli napredak naroda kod ko
jih su indt1strija i 11metnost bili razvijeni i koji su feti~, boravi~te duha ili boga, potisnuli likom boga. Oni su i 
и ovom pogled11 ostali na stupnj11 bed11inskog naCina mШјепја. Njima nije padalo па pamet da svoje bogove 
predstave likovno". K.Ka11cki, "Poreklo hri~canstva", str. 215. 

18 Upor. L. Dafш, nav. delo, str. 475. 
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nasuprot, bog - ziv, delatan. 19 "А Jahve је pravi Bog. Zivi је оп Bog" (Jer. 1 О, 1 О.). 2° Kad 
Mojsije na Siпajskoj gori prima Zakoп пjegov пarod pravi kip teleta, topeci zlatni пakit. 
Zlatno te\e kao vidljivo obelezje nadreduje se veri и boga (Izl. 32, 1-35., Рпz. 9, 7-21.) . 

.Sloboda. Oslobodenje iz Egipta је jedan od presudпih dogadaja jevrejske 
povest1. SpecifiCnom mitologizacijom tog dogadaja razvija se predstava о posebпosti 
jevrejskog naroda kao izabranog naroda, odnosпo izabranog etnosa i "naroda sves
tenika" sa kojim bog sklapa ugovor. Dogadaj izlaska pripada kolektivпoj "sudblni" 
jevrejskog пaroda, i odnosi se na slobodu kolektiviteta. Ideja slobode ima sustinsku 
vrednost и "Starom zavetu". Istina, predstava slobode nije роsеЬпо proЫematizova
na i eksplicirana, о njoj se ne govori na tematski nacin. From naglaSava da religioznoj 
konstituciji Izraela, tj. objavljenom Zakonu prethodi svojevrsna socijalna revolucija. 
Naime, "samo slobodni ljudi, а ne robovi, mogu primiti Toru". Napustanje ropskog 
polozaja pokazuje se kao vaZan i neophodan uslov za opstanak jevrejskog naroda. 
U daljem povesnom toku, savez 12 plemena pod imenom Izrael konstituise se kroz 
borbe sa \okalnim stanovnistvom Hanancima, te osvajacima sa Zapada (Filistimlja
ni). Sredisnji dogadaj oslobodenja od egipatskog ropstva stvara obavezu zahvalnosti 
i vernosti bogu. Istovremeпo, опа postaje i meritшn ustrojstva drustvenih odnosa. 
Starozavetno zakoпodavstvo prozeto је secaпjem na oslobodeпje Jevreja: jevrejski 
rob morao је Ьiti os\oboden, upravo kao znak sесапја па опо sto је Jahve omogucio 
svom narodu (Pnz. 15, 12-15.). 21 

Drugi "sloj" slobode је sloboda pojedinca. U nacelnom srnislu, deo te slo
bode proizilazi iz statusa pripadnika "oslobodenog naгoda", kao sloboda Jevrejina 
koji је сlап koiektiviteta. u Ьiti, povezaпost sa bogom је jedina mogucпost istinske 
slobode. Iz nje nastaje potreba stalnog "sameravanja" ljudske slobode u odrюsu na 
boga. Bog otkriva coveku smisao i cilj slobode. Pokazuje mu sta је опо cega se treba 
k\oniti, а sta ono сешu treba teziti da Ьi se sloboda ostvarila. Ipak, cela struktura 
"Starog zaveta" pokazuje temeljпu napetost izmedu odredivaпja mogucnosti covek
ove slobode (vo\je, izbora) i bozanske uloge i moci. Apsolutizovaпje moci jedne od 
strana zavetпog odnosa, boga ili COVeka, SUStinski potpUПO riarusava i/i obesmis\ja\Ћ 
sami odnos. Zato se u "Starom zavetu" neprestaпo pokusava naci balans izmedu 
deiovanja dve "moci" ovog odпosa. Ako Ьi se covekova volja postavila kao ono и 
potpшюsti slobodno, odnosno ukoliko Ьi se naglasila apsolutna тос ljudskog samo
rukovodstva, bog Ьi se, svakako, и okviru tih postavki pokazao suvisnim. S d1·uge 
strane, ako Ьi bog apsolutno dominirao svakiш covekoviш cinoш i пашеrоm, ako пе 
Ьi Ьilo povratnog priznaпja boga kao izvora spoznaje i delanja od strane covekove 

19 Borba p1·otiv idolajc osпovпi motiv od Pctoknjizja do Jeremije. Upor. Izi.20,3-6. i lzaija 46,6-7.: "Vade zlato 
i;: kese i tezuljom mjere srebro, ра пaimlju zlatara da od пјеgа boga пасiпi te pred пjim padaj11 пicice i klaп
jajt1 se. DU:11 ga па rame i поsе ga, а опdа stavljaju па роsеЬпо mjesto, а оп stoji tamo i пе mice se. Prizivaju 
\i ga, оп пе odgovara i nikog пе spasava od nevolje пjegove." 

20 Opor. "zedna mije du~a Boga, Boga zivoga." (Psal.42,2.). 

:·· i Zakoп пiје Ьiо uvck po~tovaп, te "Stari zavet" belezi Nchemijiп protest, posle povratka iz izgпaпtsva, protiv 
пekih svojih suпarodпika koji poroЫjavaju svoj11 "otkupljeпн" brac11 (Neh. 5 .. 1-8.). 
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volje, ako Ьi covek Ьiо shvacen kao ono sto је apsolutno upravljano od strane boga 
(iako se ta mogucnost koja pripada bozjoj moci u nacelu ne odrice), to Ьi, obesmislilo 
bozansko-ljudski odnos. Bila Ьi ucinjena besmislenom ideja da se on sopstvenim 
snagama vrati na bozji put. Dafur smatra daje "vatno ne smetnuti s uma tefuju se
mitske misli da izravno sagleda bozansku uzrocnost, ne spominjuci drugotne uzroke, 
koje time ipak ne porice (up. Izl. 4,21. 7,13. npr. Faraonova tvrdokomost)"(Dafur 
1969 : 789). lpak, moglo Ьi se reci da ovaj proЬ!em ostaje otvorenim kao kompleksni 
odnos dve volje. Odgovor na to pitanje ostaje neodreden i deskriЬovan u metaforama. 
ProЫem se odredenije pokazuje u kontinuiranom razvoju odredenja coveka. Staroza
vetne predstave о bogu uvek su istovremeno i iskaz о covekovom samorazumevanju. 
Nije paradoksalno da znacajno relativizovanje moci boga donosi napredak odredenja 
coveka cija zahtevana osoЬina vise nije samo poslusnost, odnosno puko potvrdivanje 
vrhovnog karaktera bozanske moci. Starozavetni bog nije negacija svega sto jeste, 
neka isprazna i udaljena moc, vec ono sto deluje i utice na zemaljsko dogadanje. No, 
neosporno је da је i covek shvacen kao delatna moc. 

Bog ne prisiljava coveka na vernost, vec mu ostavlja mogucnost izbora. On 
se ograniceno mesa preko svojih izabranika, proroka, i samo и odredenom smis\u 
"menja ljudsku prirodu i srce". Prorocke poruke predstavljaju posredovanje bozan
ske "volje'', odnosno nagovor na bozanski put. Prihvatanje ili odbacivanje tog puta, и 
krajnjem, zavisi od odluke ljudi. Bogje neosporno imao moc i mogao spreciti najpre 
Adama, а potom i sve druge licnosti koje su se suprotstavljale njegovoj "volji". Bog 
је imao i moci da ih svojom intervencijom usmeri u zeljenom pravcu, te da tako 
spreci njihovo neprestano cinjenje losih dela. No, to ne Ьi predstavljalo ispunjenje 
bozanske namere. Bogu treba covekov voUni odziv, odnosno voljno ispunjavanje 
prihvacenih obaveza. Namera boga nije da coveka drzi u pokornosti, vec da и njemu 
probudi delatno potvrdivanje bozanskih zapovesti zasnovano na spoznaji koja i daje 
smisao ugovomom odnosu. 

Istina, sama predstava о zavetu nije iskljucivo jahvisticka. U raznim moda
litetima poznaju је i drugi stari narodi. Starozavetni novum sastoji и "ideji aktivne 
izbome uloge covjeka u dogovornoj djelatnosti sa bogom" (Perovic 54). Od coveka 
se trazi neprestano potvrdivanje ugovora, tj. neprestano de\atno potvrdivanje saveza. 
Celina "Starog zaveta" pociva na mogucnosti covekove odgovornosti i s\obodne 
odluke i to vec od pominjanja prvoЬitnog greha.22 

Deset zapovesti. "Dinamika" utvrdivanja predstava u "Starom zavetu" sve
doci о povesno-duhovnim transformacijama jevrejskog naroda. Тај proces se moze 
pratiti u transformacijama odredenja boga, odnosno u transformacijama njegovih 
zahteva upucenih coveku. U delu "Starog zaveta" uoc\jiv је napor da se savlada svo
jevrsni "utilitarizam" jevrejstva. Naime, bogje и sredistu ranog starozavetnog shva
tanja odnosa valjanog delanja i srece. То shvatanje Ьiva izrateno и kategorijama koje 
su odgovarale predstavi tadasnjeg dobrog i srecnog zivota. Postovanje boga treba da 
22 Upor. Post 2-3.; 4,7.; Pnz. 11,26.; 30, 15-20.; Ez. 18,21-28. 
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coveku donese ociglednu korist. Onima koji postuju i vemo slede bozanske puteve 
(Ps. 1,1.) zauzvrat је obecana sreca. Bice mocni, Ыagosloveni (Ps. 112,1.); imace 
brojno potomstvo (Ps. 128, 1. ); osigurace im se zivot, spas, bogatstvo, etc. Obecanje 
srece kao posledice valjanog delanja povezano је, dakle, s vrednostima "zemaljskog 
zivota" (npr. imati stasite sinove, Јере kceri, pune zitnice, brojna stada, razumnu i 
cestitu zenu, etc). U tim delovima "Starog zaveta" nema izraZene ideje о sreci na 
"drugom svetu", niti о buducim "nagradama", "vecnom Ы<iZenstvu", etc. Drugim 
recima, sreca је shvacena kao ono sto је vezano za prezentnost i ovostranost. cak se 
i tugovanje za umrlim ogranicava i ne sme suvise dugo potrajati, jer preterana zalost 
onemogucava zemaljsko uzivanje.23 Тај utilitaristicki motiv "zemaljske nagrade" 
za ispunjavanje bozanskih naloga cesto se javlja и "Starom zavetu". Pomesan је s 
nastojanjem da se istakne duhovnija motivacija valjanog delanja (kao ono zasnovano 
na uverenju, odnosno istinskom usvajanju bozanskih naloga). 

U ranim starozavetnim knjigama valjano delanje је sredisnja tema. Prica о 
razaranju Sodome i Gomore је "mnogo starija od vremena proroka, ра ipak osuduje 
neprihvatljivo pona8anje na vrlo jasan nacin (Post. 18, 16-33.)"(Drejn 2003). U prici 
о Avramu naglaseno је da ni bog ne treba da krsi principe pravicnosti. Knjige koje 
se vezuju za Mojsija i poticu iz starih izvora pokazuju njegov gnev zbog nepravde 
kojaje pogadala narod.24 Predstave о valjanom zivotu imaju "kondenzovani" oЫik и 
objavi. Таје objava centralni dogadaj и cetrdeset godina lutanja pustinjom. Osnova 
Zakona nalazi se и Dekalogu (lzl. 20, 2-17. i potom и Pnz. 5,6-18.): 

stva. 
"Ја sam Jahve Bog tvoj koji te је izveo iz zemlje egipatske, iz kuce rop-

Nemoj imati drugih bogova uz mene. 
Ne pravi sebl lika ni оЫiсја Ьilo cega sto је gore na nebu ili dolje na zemlji, 
ili и vodama ili pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im sluzi. jer ја, Jahve, 
Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. KaZnjavam grijeh otaca- onih koji me mrze 
-na djeci do treceg i cetvrtog koljena, а iskazujem milosrde tisucama koji me 
ljube i vrse moje zapovijedi. 
Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprasta onome koji 
uzalud izgovara ime njegovo. 
Sjeti se da svetkujes dan subotnji. Sest dana radi i obavljaj sav svoj posao. а 
sedmogje dana subota, pocinak posvecen Jahvi, Bogu tvojemu. tada nikakva 
posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni sluskinja tvoja, ni zivina tvoja, niti 
dosljak koji se nade unutar tvojih vrata. ta i jahve је sest dana stvarao nebo, 
zemlju i more i sve sto је и njima, а sedmog danaje pocinuo. Stogaje Jahve 
Ыagoslovio i posvetio dan subotni. 
Postuj оса svoga i majku svoju, da imadnes dug zivot na zemlji koju ti da 
jahve, Bog tvoj. 

23 Upor. Si>. 38, 16-23. 
24 Upor. Izl. 2, 11-13. 
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Ne ubij! 
Ne ucini preljuba! 
Ne ukradi! 
Ne svjedoci lafuo na Ыiznjega svoga! 

469 

Ne pozeli kuce Ыiznjega svog! Ne pozeli zene Ыifujega svoga; ni sluge nje
gova, ni sluskinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti ista sto 
је Ыiznjega tvoga!" (Izlazak, 20, 2-17.) 

Dekalog је starozavetni katalog vrlina, ali i katalog poroka, odnosno skup 
temeljnih zapovesti koje nalaZu ono sto covek treba da cini i ono cega treba da se 
kloni. Izlozene zapovesti mogu se и nacelnom smislu podeliti и cetiri grupe: (а) zapo
vesti koje striktno govore о odnosenju prema bogu (u okviru kojih se nalaze zabrane 
idolatrije i uzaludne upotrebe bozjeg imena), (Ь) zapovest vezana za sabat (sabat), (с) 
zapovest о postovanju roditelja, te (d) zapovesti koje se odnose na zabranu ubistva, 
preljube, krade, laZnog svedocenja i otimanje imovine Ыifujeg.25 

Zapovesti doЬijene Mojsijevim posrednistvom oЫikuju temeljne vrednosti 
drustvene regulacije zivota jevrejskog naroda. Dopunjene vrednostima о kojima se 
govori i и knjigama drugih proroka, one se kristalisu kao vrednosti iivota, pravde, 
slobode, istine i ljubavi. Те vrednosti dalje su konkretizovane i razvijene и nizu pravi
la oЬicajnosnog zivota. Та pravila postepeno prodiru и drustveni zivot jevrejskog na
roda, а svoju legitimaciju doЬijaju iz upucenosti na boga. Isticanje vrednosti zivota i 
neprikosnovenosti ljudskog opstanka uocljivo је na primeru boZanskog obecanju Noi 
da nikada vise "potopne vode" nece unistiti zivot na zemlji. Obecanje ima nastavak 
i и sferi, uslovno receno, "krivicnog prava", tj. и starozavetnom ucenju о kazni: "Ne 
smijete primiti otkupnine za zivot ubojice koji је zasluzio smrt: on mora umrijeti" 
(Br. 35,31.). Legitimacijski osnov pociva na stavu о bogu kao stvoritelju coveka "ро 
svom liku". Stav legitimise i temeljnu postavku о vrednosti coveka i zastiti njegovog 
zivota. U pogledu unistavanja vrednosti zivota koji је stvoren od strane boga ne 
moze Ьiti nagodbe, odnosno trgovanja i otkupnine.26 Lisavanjem necijeg zivota cini 
se apsolutno nepravo. UЬistvom coveka istovremeno је ucinjen i zlocin prema bogu 
koji se ne moze nadoknaditi nekim materijalnim sredstvima. Krivica uЬice је dras
ticna. UЬistvom је unistio beskonacnu vrednost, tj. uЬio је deo "lika bozjeg". UЬica 
је time istovremeno uzeo i prerogative boga koji jedini moze odlucivati о ljudskom 
zivotu.27 

25 Sli~no i u budizmt1, taoizmu, etc. Upor. "Uvod u etikt1"(priredio P.Singer), "Izd.knjiznica Z.Stojanovica", 
Novi Sad, 2002. 

26 О proЫcmatici kazne u: 1. Primorac, "Kazna, pravda i орсе dobro", "HFD", Zagreb, 1995., te "Prestup i 
kazna", "Ideje", Beograd, 1978. 

27 U kontekstu ove proЫematike treba dodati da poznata odredba koja se odnosi па k~njavanje ро principu 
"oko za oko, zub za zub, n1ku za ruku, nogt1 za nogu, uzeg za uzeg, rаш1 za ranu, modricu za modricu"(Izl. 
21 ,23-24.; Lev. 24, 19-20.; Рпz 19,21 .), koliko god паm izgledala surovom, predstavlja napredak u odnosu па 
slepu i neumerentt osvetu,jer unosi odredent1 proporcionalnost naspram "slepe osvete". 
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Uz vredпost uvaiavaпja ljudskog zivota, и "Starom zavetu" visoko zпасепје 
imqju vredпosti ljubavi i pravde. Zapovesti koje se odпose па za5titu ovih vredпosti 
imaju, takode, religijsku legitimaciju. Ceпtralпo mesto и "Ponovljeпom zakoпu" pred
stavlja zapovest "Ljubl Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve dвse svoje 
i iz sve sпage svoje" (Рпz. 6,5.). Ljubav treba da se ocituje putem ljubavi prema Ыiz
пjem. U Levitskom zakoпikв ta zapovest glasi: "Ljubl Ыizпjeg svog kao sebe samog" 
(19,18.).28 Kadaje гее о odredeпju pravde, deo pod nazivom "Izlazak" sadrzi mnostvo 
propisa koji isticu vaZnost uvaiavaпja siroma5nih i potlacenih.29 Termiп sedeq prevodi 
se najcesce kao "pravda", "ispravnost" ili "pravi put": "Sasvim idi za pravdom, da Ьi 
Ьiо ziv i nasledio zemlju, koju ti daje Gospod Bog tvoj"(5 Mojs. 16, 20.) 

Zakon. Ideja zaveta (hebr. berith - savez, dogovor) svoj smisao i osvedoce
nje doblja и ideji bozje pomoci pri izlasku iz Egipta. Pomoc kojom је iskazaпa bozja 
briga za jevrejski пarod postaje опо sto је odredujuce za celokupпi sadrzaj drustve
пosti jevrejskog etпosa и periodu posle oslobodeпja od vlasti egipatskog faraoпa. Ро 
legeпdi, Mojsije se kao пajuglednija licпost jevrejskog пaroda tog vremeпa, рорео 
па plaпiпu Siпaj i primio bozji zakoп. No, Mojsijevo iskustvo пiје samo iпdividualпo 
iskustvo nego postaje sadrzaj kolektivпog zivota. Ugovor sa bogom odпosi se па 
celiпu jevrejskog etnosa. Оп treba da prozme sve njegove odпose i postaпe stvar
пost jevrejskog пасiпа zivota. Na svecaпom skupu, koji је sazvao Mojsije, robovi и 
bekstvu prizпaju svoj dug Jahveu i zakliпju se da се postovati samo jednog boga.30 

Ispuпjeпje tog obecanja dovodi do toga da bozje zapovesti postaju svojiпa "opste 
svesti". "Stari zavet" pokazuje dugotrajпi, tegobпi i kompleksпi proces prodiraпja 
bozaпskih zapovesti. Oslobadaпje iz ropstva pociva па svesti da se пе Ьi ostvarilo 
bez bozje pomoc. Iz te svesti rada se jevrejska oblcajnost: "Pamtices da si Ьiо rob 
u zemlji egipatskoj i da te је Gospod Bog tvoj izbavio; stoga ti daпas zapovedam 
ovo ... " (Рпz. 15, 15.). 

Zahvalпost bogujevrejski пarod росiпје da iskazuje razgraпatom mrezom pra
zпika, obreda, simbola, etc. Izgradпja oblcajnosпih obrazaca па religijskoj paradigmi 
pokazuje se kao stalпa potvrda zahvalпosti i vemosti Savezu. Та vemost od pocetka do
Ьija spolja5пji, culпi i ritualпi karakter. Као vid izraZavaпja zahvalпosti obredi postaju 
sve slozeпiji. Obuhvatajuci sve veci broj odпosa опi postaju - "zakonom ". "Zakoп" је, 
опаkо kako se taj termin пајсеsсе upotreЫjava ujevrejskoj predaji, oznaka za prvih pet 
knjiga "Starog zaveta" (od knjige Postanja do Ponovljenog zakoпa). U tim knjigama 
izlozeпe su fuпdameпtalne odredbe jevrejske vere. Razumljivo, starozavetпo shvataпje 
"zakoпa" је sveobuhvatпije od modernog zпасепја tog pojma. Tora (hebr. zakoп) је 
mnogo vise od "pravпih normi" i "pravпih procedura" (kako Ьi se to rek\o па moderniji 
паСiп). Опа sadrzi mпogobrojпe propise kao uputstvo za vaUaпo vodenje zivota. "Za
kon" obuhvata sve Ьitпе straпe оЬiсајпоsпоg zivota. 
28 Upor. О' .Drejn, "Uvodenje п Stari zavet", str. 303. 
29 Upor. Izl. 22, 20-26. ; 23,4-12. 

ЈО Upor. lzl. 19, 1. 24, 18. 
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Proces kultivizacije zivotajevrejskog naroda gradi se na religijskoj paradigrni. 
U njemu ne postoji "podjela na profane i relijske manifestacije zivota"(A.Kresina). 
Religija sacinjava temelj oblcajnosti. Religijske norme odreduju celinu ispoljavanja 
zivota: od svakodnevnog ponasanja, porodicnog zivota, prava, do ustrojstva drzave. 
"Napor da se oslobode neposrednog straha stvorio је kod primitivnih priredivanje 
rituala, а u zidovstvu se profinjuje u posveceni ritam oblteljskog i drZavnog zivota" 
(Horkhajmer -Adorno 1989 : 183). Oblcajnosni zivot nije prepusten stihiji: potreba 
nadzora nad oblcajima dovodi do stvaranja svestenickog sloja. Levitstvo se forrnira 
kao "zakonito predstavnistvo kulta" i "sluzba tumacenja bozje volje". U tome је za
cetak formalizovanjajevrejske vere. Poznati Levitski zakonikje, u prvom redu, knji
ga kulta. Nosi ime ро svestenicima koji su poticali iz Levijevog plemena. U knjizi је , 
rec о "prikazu zrtava, svesteпstva i liturgijske p1-akse", odnosno о pravilima zrtvenih 
prinosa, duznostima svestenika, etc. Ova knjigaje svoju poslednju redakciju dozivela 
posle izgnanstva. Ipak, smatra se da ona donosi i propise iz daleke proslosti.31 Levitski 
zakonikom se krug oblcajnosnih propisa prosiruje na celokupni sadrzaj zivota. Rec 
је, izmedu ostalog, о odredivanju obreda zrtvovanja (Lev. 1, 1-17.), о telesnoj cistoci,32 

о obredima ciscenja (Lev. 11, 24.),33 о odredivanju onoga sto је bolesrю (Lev. 13-14.), 
о razvrstavanju cistih i necistih zivotinja, etc. Tu se, takode, nalaze i detaljni propisi 
о spremanju i uzimanju hrane, propisi vezani za domacu i licnu higijenu (Lev.11-
16. ),34 pravila seksualnog odnosenja,35etc. 

Izi:radnja oblcajnosnih obrazaca. Jevrejska oblcajnost, kao sto је pome
nuto, pociva na religijskoj osnovi. Ona se oЬ!ikuje kao razgranata mreza praznika, 
obreda, simbola, sakramenata, etc. Njihov dнЬ!јi smisao је iskazivanje postovanja 
Ьоgн. U te obrede spadaju: Pasha (praznik beskvasnih hlebova), praznik zetve (tzv. 
Pedesetnica), Sabat, obrezanje,36 praznik senica.37 Pored toga, sastavni delovi svetog 
su i Sator sastanka i Kovceg saveza. Znacaj pojedinih praznika i obreda vremenom se 
povecavao ili smanjivao. Neki od njih su postajali sustinskim, dok su drugi iscezava
li. Obred zahvalnosti bogu odvijao se u posebnom satoru-svetilistu, tzv. skiniji (Sa
tor sastanka). Na sredini Satora sastanka nalazila se drvena kutija, Kovceg saveza. 
Poput slicnih "svetih kutija" iz Egipta, i ovaje Ьila ukrasena religijskim simbolima i 
pokrivena pozlatom. Ро svemu sudeci, Kovceg savezaje Ьiо prenosiv. Simbolizovao 

31 Pretpostavka је da neki od tih propisa svoje poreklo vuku iz hanaanskog kulta, da drugi poticu iz agramog 
kulta prapovesti, а pojedini i iz asirsko-vavilonskog ili egipatskog sveta. 

32 Upor. Е. Kasirer, nav. delo, str. 140-142. 
33 Upor. lzl. 19, 1 О. 
34 "U jednom trenutku se verovalo da su ovi propisi о bogoslu:l:enju nastali kasno tokom Izraelove istorije, de

lom i stoga ~to pon1ka proroka iz 6. veka, Jezekila (Jez. 40-48.), sadr:l:i neke slicne napomene, ali pomnijim 
ispitivanjem uvidelo se da mnogi oЬicaji koji se ovde pominju dosta nalikнju на mnoge оЬiсаје iz drugih 
krajeva sveta i iz dosta ranijeg vremena ... " D:I:. Drejn, nav. delo, str. 370. 

35 Popis tl Lev. 20,10-21. osнdt\jc Ыudnicenje. Upor. Dzems, "Uporedna religija", str. 44. 
36 Upor. Post. 17, 9-14. Lev. 12, 3. 
37 Upor. Lev. 23, 33-43. Pnz. 16, 13-17. 
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је to da је bog Ьiо uz robove и bekstvu i Ьiо "vidljivi presto nevidljivom Jahveu". 
Znacaj Kovcega se povecavao и narednom periodu jevrejske povesti. Jedan od naj
znacajnijih jevrejskih praznika Ьiо је i Pasha (prolaz), praznik и cast oslobodenja 
od ropstva. Smisao pashe је и tome da izrazi secanje na vreme pomirenja sa bogom 
i zahvalnost na taj nacin da "sve prvine sto ih stoka dade-svako musko pripadne 
Jahvi" (Izl. 13, 12.).38 Zahvalnost је iskazivana godisnjim praznikom koji se sastojao 
и prinosenju zivotinjske Zгtve i zajednickom obedovanju. Ucesnici obreda su davni 
dogadaj oponasali i "obucom na nozi i stapom и ruci". Time su simbolicno izra2avali 
spremnost da krenu na dug put (tj. na simbolican nacin se ponasali kao и vreme "Iz
laska").39 U kasnijem periodu Pashaje postala nacionalni praznik sa sredisnjom pro
slavom и jerusalimskom Hramu.40 Praznik beskvasnih hlebova vezivan је za zetvu 
јеста i prinosenje prvih plodova.41 Proslavljan је и isto vreme kada i Pasha. Zajedno 
sa cinjenicom da se "beskvasni hleb pominje i и prici о Pashi praznici su uzajamno 
vezivani i sluzili su da sacuvaju uspomenu na bekstvo iz Egipta". Matzot (beskvasni 
hleb koji se jede za vreme Pashe)42 је simbolizovao lutanje i put predaka ka oslo
bodenju. Jedan od sredisnjih jevrejskih oblcaja Ьiо је i Sabat (Sabat),43 dan odmora 
koji је posebno posvecen bogu ("sveti" Izl. 31, 12-17.). Njime је trebalo pokazati 
posebnu posvecenost bogu i njegovom znacaju и stvaranju i povesti.44 Subotaje dan 
koji donosi predah od svakodnevnih napomih radova,45 sedmi dan odmora ро uzoru 
na primer Boga koji radi, ali koji se i odmara nakon stvaranja.46 Subotnjeg dana 
ljudi su se osvrtali na "korene svoje nacUe, slavili Bozju dobrotu i obnavljali svoju 
posvecenost Saveznoj veri"(From). Tog dana nije trebalo upra2njavati uoblcajene po
slove. Sabat је, kao deo religijsko-oblcajnosnog okvira zivota, postao trajan praznik и 
zivotu jevrejske zajednice, posebno znacajan posle vavilonskog ropstva. Тај praznik 
је cinio kljucni institut jevrejske oblcajnosti, i sastavni је deo Dekaloga.47 U drugoj 
verziji Dekaloga smisao Sabata izvirao је iz veze sa slobodom, а ne sa odmorom.48 

Drzava. Stabllizacija formi drustvenog zivota, odnosno izgradivanje jevrej
ske oblcajnosti na religijskim osnovama, nastavlja se i и periodu vladavine Davida 
i Solomona. Тај period povesti jevrejskog naroda donosi sustinsku transformaciju 
plemenskog saveza и mocnu drzavu izraelsko-judejskog carstva. U ranijem periodu 

38 Upor. E.O.Dzems, nav. delo, str. 264. 
39 Upor. Izl. 12, 11. 
40 Upor. Pnz. 16, 1-8 ; 1 Car. 23, 21-22; 2 Dn. 30, 1-22. 
41 Upor. Lev. 23, 9-14. ; Br. 28, 17-23. 
42 Takav hleb sн Jevreji pekli kad, zbog progona, nisu imali vremena da нpotrebe kvas za dizanje testa. 
43 Upor. Izl. 23, 12.; 34, 21. 
44 Izl. 20, 11.; Pnz 5, 15. 
45 Izl. 20, 9.Upor. Dz. Drejn, nav. delo, str. 419. 
46 Izl. 23, 12. ; Pnz. 5, 14. 
47 Upor. Izl.20,8-11. 
48 Upor. Е. From, nav. delo, str. 235. 
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ropstva, klasna raslojenost drustva nije imala znacajnUu ulogu. Svi Jevreji imali su 
status robova. Kolektivni identitet se zasnivao upravo na predstavi о narodu ciji cla
novi "jednom behu robovi". Bilo је "tesko opravdati da Ьilo koji pojedinac preten
duje na licnu superiornost, jer su s pocetka svi Ьili niko i nista"(Drejn).49 Slobodnim 
narodom ucinila ihje bozanska velikodusnost. Oslobodenjem i stvaranjem шосnе dr
Zave povesna situacija znacajno se menja drugacijim drustvenim procesima. Stvara
njem relativno centralizovane drzave tipa staroistocne despotije nestaje patrijarhalna 
"vojna demokratija". U toj transfonnaciji religijski momenat igra vaZnu ulogu. "Stari 
zavet" posvedocuje da је sudblna velikih vladara Saula i Davida znacajno zavisila 
od njihovog odnosa prema religijskoj svetinji kovcega Saveza. Starozavetna prica 
govori da је Saul tu svetinju prezreo i zato Ьiо odbacen, dok је Davidova religijska 
posvecenost kovcegu Saveza i njegovo postovanje rezultiralo vladarskim uspehom. 
Saulje u "Starom zavetu" opisan kao seblcan i tvrdoglav covek koji ne postuje bozju 
volju. Saul nije ostvario ujedinjenje, а predanje govori da је izgublo podrsku naro
da, u velikoj meri, i zbog poteza koji su vodi\i stvaranju kontura drzave: stvorio је 
vojsku i pokusavao da nametne neku vrstu centralizovane vlasti u zemlji. Temeljni 
korak preobraZavanja slabog plemenskog saveza u ujedinjenu drzavu i kod Jevrejaje 
predstavljao tegoban proces. David је u "Starom zavetu" prikazan kao licnost koja 
је uspela to ostvariti, te ucvrstiti svoju vlast medu plemenima najugu, kao i ostvariti 
ujedininjenje sa severnim plemenima.50 David је stvorio relativno centralizovanu dr
Zavu s unutrasnjom stabllnoscu, kao i spolja5nju bezbednost u dugom periodu. Time 
је znacajno doprineo procesu izgradivanja etnicko-religijsko-oblcajnosnog identiteta. 
Religiju је ucinio nezaobllaznim osnovom drzave, odnosno onim sto legitimise vlast 
nekog vladara. Odnos careva (drzave) i religije је, ipak, Ьiо veoma kompleksan i 
nije ga moguce jednoznacno odrediti. Carevi imaju znacajnu ulogu u pogledu kulta i 
odredenih religijskih pitanja. 51 U nacelnom smislu, od dolaska u Hanaan samo se bog 
smatra pravim vladarem jevrejskog naroda. Otpor povodom Saulovog izbora za cara 
sastojao se i u podsecanju da samo bog moze Ьiti jedini i istinski car koga Ьi narod 
trebalo da ima (1 Sam. 8, 1-18.). David i njegovi naslednici, ujedinivsi zemlju, mogu 
vladati, jer ihje za to odabrao bog (2 Sam.7,1-17.). Car treba da vrsi vlast ро bozjoj 
volji i sama vlastje bozja volja. Car је podreden bogu i ne moze kao u Egiptu ili Rimu 
Ьiti izjednacen sa bogom, odnosno Ьiti na direktan nacin obogotvoren (dominus et 
deus).52 

David је, za razliku od Saula, uspeo uspostaviti relativno cvrstu vladarsku 
poziciju. Takode, narod је pod nadzorom drZala njegova sopstvena vojska, а pose-

49 Kraljje predstavljao Jahveovog namesnik·a na zemlji (1 Sam. 8,20.), pastira Jahveovog naroda (2 Sam. 5,25.), 
onje ucesnik u pojedinim obredima, neko ko mofe donositi presude (2 Sam. 12,1-6.) ali ne i Ьiti iznad Za
kona (2 Sam 12, 7.). 

50 Upor. 2 Sam 5, 1-5. 
51 Upor. Df. Drejn, nav. delo, str. 426-427. 
52 Upor. Df.Drejn, nav. delo, str.144. 
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dovao је i religijsku svetiпju koja је dodatпo osпaiivala пjegov vladarski autoritet. 
Prisustvo Kovcega Saveza u Jerusalimu zпасајпо је uticalo па Davidov po\oZaj. 
David је, u izvesпom smislu, Kovceg Saveza prisvojio kao licпu imoviпu. Оп је 
пameravao da podigne i hram и kome Ы zauvek Ыо smesteп Kovceg Saveza. 53 Nije 
to uspeo ostvariti, ali је, kako "Stari zavet" belezi, obezbedio mesto za hram kao i 
predmete koji се stajati u пjemu.54 Za Davidovog nasledпika Solomoпa vezuje se 
ostvareпje zadatka izgradпje Hrama. U citavom ovom regioпu "zidanje hrama bllo је 
deo procesa zasпivaпja carske ideologije i obezbedivaпja religijskog legitimiteta za 
postojaпje drzave"(Drejп 2003 ). Jerusalimski Hram imao је роsеЬпо zпасајпо mesto, 
а "njegova jediпstveпost slavljena је u vecem delu stare i пajomiljeпUe Izrailove 
poezije"(Drejп 2003). Hram је objediпjavao politicke i verske tezпje пaroda. Опе su 
blle usresredeпe па cara koji је vladao iz Jerusalima kao Davidov пasledпik. Hram 
је Ыо religijsko srediste, а Kovceg Saveza u njemu simbolizovao је prisustvo samog 
Jahvea. Та legitimacijska сiпјепiса umпogome је pomogla da se teziste vlasti sa ple
mena preпese na drzavu. lpak, Solomoпova vladavina пiје blla bez otpora. Postepeno 
dolazi do veceg пeraspolozeпja prema пjegovom пасiпu vladaпja. Neki vaiпiji raz
lozi пezadovoljstva poticu od brojnih obaveza proisteklih iz procesa traпsformacije 
plemeпskog saveza u drzavu (рlасапје poreza, i brojпi drugi пameti).55 

Carstvo ujedinjeпo u vreme Davida i Solomoпa bllo је glavпi ceпtar moci и 
citavom regioпu. Gubltkom brojnih teritorija prvobltпa sпaga carstva opada. Izrael i 
Juda blvaju svedeni na sile "drugog reda'', tako da su оЬа carstva postala "tek пesto 
vise od рiопа u politickim igrama supersila sa centrima u Egiptu i MesopotamUi". 
Raspadom carstva па Izrail i Judu dolazi i do stvaraпja dva svetilista. Pokazuje se time 
koliko је religija blla vezaпa za drzavпo-politicko podrucje. Veze drzave i religije iz 
vremeпa Davida i Solomoпa odrzale su se i posle raspadajediпstvenog carstva. Posle 
пjegovog raspada vredпe роmепа su vladaviпe careva Izraela Jerovoama 11(786-746. 
g.р.п.е.) i Jude Ozije (783-742.g.р.п.е.). Jerovoam је pokusavao da religijski ојаса 
svoju vladavinu tako sto је u severпim svetilistima Vetilji i Daпi postavio zlatпe bl
kove.56 Uciпio је to zbog etпicki sarolikog i religijski razпovrsпog stanovnistva svog 
carstva ciji је znataп deo Ыо оdап tradicioпalпim bozaпstvima haпaaпske kulture 
(bog Val). Тај Jerovoamov postupak govori о teskocama etaЬ\iranja moпoteizma. 
Jeremija u posledпjem periodu juznog kraljevstva pise da u Izraelu postoji bogova 
koliko i gradova. 57 Ovde valja pomenuti i tzv. deuteronomisticku predaju, zasnovaпu 

53 Upor. 2 Sam 7, 1- 17. 
54 Upor. 2 Sam 24,18-25. 
55 Solomonje imenovao ро jednog cinovnika za svaku oЫast (ICar 4,7-19.) ~to је stvaralo nezadovoljstvo u 

narodu. Po~to ubirani porez, ipak, nije bio dovoljan da podmiri potrebe Solomonove vladavine uveden је, 
kako to "Stari zavct" eufemisticki naziva, "prinudni rad" tj. ropstvo (1Car5, 13.; 11, 28). 

56 Upor. 1 Car. 12,28-33. 
57 Upor. Jer. 2, 28. 
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na "Ponovljenom zakonu". 58 Jednom uspostavljena, postala је temeljem obnove. 59 

"Ponovljeni zakon" nije Ьiо samo ponovljeni, nego i umnogome obnovljeni Mojsijev 
Zakon, prilagoden potrebama Josijina vremena. Тај deo predaje imao је veliki znacaj 
za religijsku obnovu kojuje zapoceo kralj Josija (621.p.n.e.), obnavljajuci savez sa 
Jahvom.60 Prvi Mojsijev zakon, sacuvan u starim delovima Petoknjizja, izvire iz za
jednice koja zivi u vrlo primitivnim prilikama, bavi se stocarstvom, etc. "Ponovljeni 
zakon" obraca se ljudima koji poznaju sudije, kraljeve, svestenike i proroke. Deute
ronomisticku predaju razvijaju svestenici jerusalemskog hrama posle pada severnog 
kraljevstva. Oni su dosli sa severa. Predajaje doradivana sve do 5. v.p.n.e. 61 PriЫizno 

u isto vreme razvija se i "svestenicka predaja". Stvara је jerusalemsko svestenstvo iz 
Levijog plemena (koje је vec od Mojsija odredeno za kult). Oni naglasavaju vaznost 
spoljasnjeg ispunjavanja kultnih obaveza kao put da se narod priЫizi bozjoj svetosti 
(Lev. 19,2.).62 U Petoknjizju se, dakle, slivaju razliciti tokovi predaje koji govore о 
transformacijama nasleda Mojsijevog vremena, odnosno о prosirivanju i prilagoda
vanju tog nasleda potrebama novog vremena. 

Proroci. Nakon sto se Carstvo raspalo na Juzno i Sevemo, kao i unistavanjem 
Severnog carstva od Asiraca (722.g.p.n.e.) u jevrejsku povest stupa uticajni prorocki 
pokret. Propast Jeruzalema i juznog kraljevstva oznacila је veliki politicki i religijski 
prelom u jevrejskoj povesti. U periodu uzdizanja moci Vavilona i opadanja dotadas
nje asirske moci Navukodonosor (Nabuhodonosor) prodire u Palestinu 605. g.p.n.e. 
Osvajanjem Jerusalema 597.g.p.n.e. i razaranjem grada inicirano је izgnanstvo Jevre
ja u Vavilon 587.g.p.n.e. Neke od tih dogadaja opisuje i Jeremija. Gubltkom brojnih 
obelezja velikog carstva, posebno u periodu vavilonskog ropstva, u teskom polozaju 
koji је pratila i rascepljenost jevrejskog etnosa, zajednicka vera (vera u jednog boga) 
postaje опо sto povezuje Jevreje koji zive u razlicitim krajevima. 63 Tada se javljaju 
proroci kao nosioci "drzavotvorne svesti" i cuvari religijskih uverenja. Uz Jeremiju 
se posebno istice Jezekil (Ezekiel). Njihove knjige nalazile su se u rukama prognanih 
Jevreja u Vavilonu. Religije је cuvala osobenost jevrejske etnicke zajednice. Vera је 
postala "vezivnim tkivom" etnickog identiteta. Vavilonsko ropstvo pojacava religij
ska uverenja Jevreja donoseci "religijsko tumacenje socijalno-politickih proЫema", 
kao i "zahtev za oblcajnosnim jedinstvom naroda na religijskoj paradigmi". Iz knjige 
proroka Baruha moze se zakljuciti koliko је Ьila jaka veza Jevreja u izgnanstvu i 
onih u staroj domovini. Vezu su odrzavali Zakon, oblcaji, molitva, etc. U progonstvu 

58 Smatra se daje 622.p.n.e. naden stari dokument "Ponovljeni zakon" kojije poslu:!:io kao osnova гeligijsko-
etni~ke obnove. 

59 Uрог. 2 Кг 22-23. 
60 Uрог. 2 Кг. 23,1-3. 
61 Neka od glavnih obelelja su: isticaлje jednakosti svih clanova Izraela, jedinstveni kult, izbegavaлje pagan

skih svetili~ta susednih naroda. 
62 Ove ideje sacuvane su uglavnom u trecoj knjizi Petoknjilja, tj.u Levitskom zakoniku. 
63 Uрог. K.Kaucki, nav.delo, stг. 246-247. 
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raste znacaj оЬгеdа obгezanja, postovanja subotnjeg dana, molitve i citanja Тоге, kao 
i propisa о ishгani. 

Persijsko osvajanje Palestine donelo је Jevrejima obnovu Jerusalima i Нга
mа ("Drugi hгam") и periodu oko 520. p.n.e. Peгsijski vladar Кir dozvolio је 538. 
p.n.e. povгatak naroda koji su proteгali Vavilonci. Povгatak se odvijao и cetiгi navгata 
(za vгeme Кira, Darija 1, Artakserksa I i Artakserksa 11). U peгiodu vladavine Kira po
cinje izgгadnja Hrama. Zavrsenje и vгemenu Daгija I (521-485.p.n.e.). Za vladavine 
Artakseгksa 11 ( 404-358.p.n.e.), pod vodstvom Jezdгe, ponovo se obnavlja savez Jev
reja sa bogom.64 On је znacio reaktuelizaciju tumacenja Mojsijevog Zakona и smis
lu foгmalistickog ispunjavanja zahteva Zakona. О tome govore Jezdra i Nehemija. 
Paznja im је usmerena, pre svega, na obnovu Jeruzalema i Нгаmа. Jezdra i Nehemija 
rukovode Hramom, а slozen sistem zapovesti i zabrana do pojedinosti regulise zivot 
"naгoda bozjeg". Aleksandrovim osvajanjem Palestine jevrejski naгod је ukljucen и 
svet helenisticke civilizacije.65 Repгesija makedonskih careva Sirije (dinastija Se
leukida) ргеmа nosiocima jevгejske vere izaziva, izmedu ostalog, i protivreakciju и 
ustanku Jude Makabeja. Тај dogadaj, kao i kasnija гimska okupacUa Judeje (pocev od 
63.g.p.n.e.), pojacava motiv mucenistva, koji se javlja uz ideju о uskrsnucu iz mrtvih 
kao nagгadi za valjano delanje. 

Proroci (hеЬг. nabl, mn. nebl'im)66 su и "Starom zavetu" predstavljeni kao 
ljudi koji objavljuju boZaпske poruke ("boZaпsku volju") i upucuju na boga; bog stavUa 
svoje геСi и njihova usta (Jer. 1,9). U svojim pozivima proroci su se sluzili mnogo
brojnim sredstvima slikovitog govoгa i upotrebom гaznih simbola. Pojava proroka i 
njihovo delovanje је, kako isticu neki autori, fenomen koji је tako raznovrstan da Ьi 
"mozda trebalo о pojedinim proгocima govoгiti ponaosob, pre nego nastojati da se о 
njima govoгi zajedno". Pгoroci su poticali iz гazliCitih slojeva, te и izvesnom smislu 
nose i гazlicite poruke. Deo proгockog pokreta donosi, pored poziva na ucvrscivanje 
и monoteistickoj veri, poziv na patrijaгhalnu solidarnost i nivelisanje socijalnih ne
jednakosti. "Кidati okove nepravedne, гazvezivati spone jarmene, pustati na slobodu 
potlacene, slomiti sve jarmove; podijeliti kruh svoj sa gladnima, uvesti pod krov svoj 
beskucnike ... " (lzaija, 58, 1-3 .). Ргогосi nagla5avaju potгebu postovanja drugih ljudi, te 
potгebu pruianja pomoci onome kome је ona potгebna.67 Oni isticu da је posvecenost 
bogu nemoguca bez posvecenosti ljudima: "Cinio је pravo i pravicu ... Branio је pravo 
siromaha ijadnika( ... )zar ne znaci to mene poznavati?" (Јг. 22, 15.). Proгoci, takode, ne
prestano istupaju protiv idolatrije i zalaZи se za postovanje boga kao jedini moguCi put 

64 Upor. Nehemija 8. 
65 Upor. Dz.Drejn, "Uvod u Novi zavet'', str. 32.-34. 
66 Pojedini istrзZivaci razlikovali su sledece vrste proroka: ekstatike koji su se razlikovali posebnim obelezjima 

i stilom odevanja, proroke па carskom dvoru, ratne proroke, kultne proroke, la:=ne proroke, etc. Julijus Vel
hauzen (1844-1918) smatrao је da su proroci Ьili "nadahnuti pojedinci koji su izmenili oЫik izraelskog 
religioznog uverenja", dok је Herman Gunkel (1862-1932) zakljucio da је kljuc razumevanja proroka u 
"ekstazi". Pod njom misli na vrstu iracionalnog, nagla~eno emocionalnog pona!ianja. 

67 Upor. Am. 1-2.; Iz. 1, 14-17.; Jr. 9, 2-5.; Ez. 18, 5-9. 
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samooslobodenje coveka. Proroci objavljuju da postojijedan ijedini Bog. Oni pozivaju 
na postovanje temeljnih vrednosti Tore i na obnovu vemosti bogu. 

Jedno od znacajnih obelezja delatnosti prorockog pokreta sadrfuno је u stavu 
prema kultnoj religioznosti, odnosno, ritualima. Pitanje је najuze povezano s odredi
vanjem odnosa proroka i svestenstva. Njihov odnos је veoma kompleksan. Ро jednom 
shvatanju, svestenici i proroci Ьili su radikalno suprotstavljenijedni drugima. Svesteni
ci su Ьili usmereni na brigu о ritualnom izvodenju verskih obreda, dok su proroci vodili 
racuna о snaZnijem i duЫjem sloju vere i prenosili narodu "zivu bozju rec". Nakon 
vavilonskog ropstva, svestenici su poceli da zauzimaju sve vaZnije mesto u drustvenom 
zivotu. No, u ranijem periodu oni su svakako morali delovati unutar ogranicenijeg ver
skog okvira, bar u velikim gradskim svetilistima, koja su pomno nadzirali carevi. Neke 
strane njihovog delovanja nisu u potpunosti razja5njene, posebno odnos svestenika i 
levita. Funkcije svestenika odnosile su se, izmedu ostalog, na brigu о svetilistima sirom 
zemlje. Svestenici su savetovali vernike о ispravnim nacinima postovanja boga, odre
divali su koje su stvari i mesta cista ili necista, etc.68 Svestenici su, takode, ucestvovali 
u prinosenju zrtava i drugim obrednim aktivnostima. Sa druge strane, kako se moze 
zakljuciti iz brojnih mesta u "Starom zavetu", proroci su ljudi koji anticipiraju buduce 
dogadaje, ali i neprestano podsecaju narod da se obaveze saveza sa bogom ne mogu 
svesti samo na ritualizovano ispoljavanje. Oni opominju ljude na zahvalnost prema 
bogu i na to koliko duguju bofunskoj naklonosti i ljubavi, zeleci da u njima probude 
duЬ!je slojeve vere i ispunjavanja "bozje volje". Proroci su, isto tako, nosioci etnicke 
svesti. Savetuju cara i suprotstavljaju se laZnim prorocima. Jedna od knjiga koja о tome 
govori vezuje se za proroka Jeremiju. О lamim prorocima Jeremija kaZe: "Proroci tvoji 
prorokova5e ti laZ i bezumlje, i ne otkriva5e bezakonja tvojega, nagnali su te da mislis 
da ne treba da se pokajes ... "(Jer. 2, 14.). 

VaZno u delovanju proroka је usmerenje protiv formalizacije vere, tj. protiv 
njene ritualizacije. Jeremijaje smatrao da Josajino insistiranje na Jerusalemskom hra
mu zapravo podriva veru. Istinska vera se, ро Jeremiji, ne iskazuje kroz formalizovani 
okvir verskih institucija i kroz propisane rituale koji se izvode u Hramu. Znacajan deo 
prorockog pokretamoZe se sagledati upravo kroz ulogu sprecavanja "okostavanja" vere, 
te kroz insistiranje na drugacUem tipu odnosenja prema bogu. Velhauzenje smatrao da 
su proroci u potpunosti raskinuli sa kultnom religioznoscu starog Izraela i pokusali da 
uvedu individualizovaniji (licniji) stav u ono sto је do tada Ьila religUska ritualnost.69 

Oni podsecaju i upozoravaju da ritualno-obredni cinovi (poput pranja i zrtvi) nemaju 
vrednosti, ako ih ne prati i unutra5nje ociscenje.70 Zakonom utvrdeno ociscenje samo је 
njegova spolja5nja slika.71 Govoreci о potreЬi odrfuvanja Zaveta, proroci su osudivali 
veliki imetak, privid verskog postupanja kroz upramjavanje praznih verskih rituala, 

68 Upor. Lev. 10,8-11. ; 13, 1-58. ; Jez. 22,26. ; 44, 23. 
69 Danas mnogi istra.zivati tvrde upravo suprotno, tj. da se linija razgranicenja пе mo~e tako kruto postaviti. 
70 Upor. Iz.1,15. 29,13.; Но~.6,6.; Am. 4,1-5.; Jr.7,21. 
71 Upor. Ez. 36, 17. 
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etc. IIUa (9.v.p.n.e.) је branio tradiciju saveza i osudivao prihvatanje оЬiсаја drugih 
naroda, dokje Amos (8.v.p.n.e.) isticao da boga ne interesuje praz.an ritua\: "Mrzim na 
va5e praznike, odbacio sam ih, i necu da mirisem svetkovina va5ih( ... )necu pogledati 
na zahvalne zrtve od ugojene stoke va5e"(5,2 l-22.). Takvo postupanje је samo prazno 
iskup\jivanje za bezakonje: "Idite samo u Vetilj i cinite bezakonje, u Galga\u mnozite 
bezakonje svoje, i prinosite svako svako jutro zrtve svoje ... i palite zrtvu zahvalnu od 
h\jeba kiselog ... jer vam је tako mi\0"(4,4-5.).72 Amos dodaje: ,,Ukloni od mene buku 
pjesama svojih, i sviranja psaltira tvojih necu da cujem. Nego sud neka tece kao voda i 
pravda kao silan potok"(S,23-24.). Mihejeva poruka, takode, opominje ljude na potrebu 
drugacije usmerenosti. Mihej se obraca narodnim vodama: " ... koji se gadite na pravdu, 
i sve sto је pravo izvrcete; koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem" (Mihej 3,9-
10.), а njima Ыiske proroke optuzuje da prorokuju "za vino i silovito pice". Те poruke, 
ka2e Mihej, nemaju znacaja i predstavljaju la2i. (Mihej 2, 11.) Mihej istupa protiv praz
nog ritualnog ispoljavanja i tome suprotstavlja druge vrednosti: "Sa cim cu doci pred 
Gospoda da se poklonim svevisnjem Bogu? Hocu li pred njega doci sa zrtvama pa\je
nicama? S teocima od govedine? Носе li Gospodu Ьiti mile tisuce ovnova? Desetine 
potoka ulja? Hocu li dati prvenca svojega za prestup svoj? Plod utrobe svoje za grijeh 
du5e svoje? Pokazao ti је covece sta је dobro; 1 sta Gospod iSte od tebe osim da cinis sto 
је pravo i da ljuЬis milost i da hodis smemo s Bogom svojim?" (Мihej 6,6-8.).73 

Apokaliptika. "Knjige о Makabejcima" govore о periodu kada Jevreji, 
zahvaljujuci Aleksandrovim osvajanjima i vladavini njegovih nasledпika, dolaze u 
znacajniji dodir sa helenistickim nasledem. Suoceni sajakim prodorom uticaja hele
nisticke civilizacije, Jevreji su nastojali sacuvati obelezja svoje religijske oЬicajnosti 
koja im је osiguravala identitet. U sredistu teznje za ocuvanjem identiteta nalazili 
su se Zakon, Hram, mnogobrojni obredi, etc. О teskom polo2aju jevrejskog naroda 
govore poslednje knjige "Starog zaveta" koje nag\asavaju ocekivanje vezano za es
hatoloski obrt. u tim knjigama uoc\jivaje i predstavu о buducnosti koja treba da do
nese nagradu za ispoljenu vernost. Tada se javlja i san о obnovi drzave. Ona treba da 
bude teokratska, sa vlascu Davidovih potomaka. Rada se i ideja о ponovnoj izgradnji 
Jerusalima.74 О tome, izmedu ostalih, govori i Baruh.75 Car se ocekuje kao mesija, 
tako da mitologizacija carske vlasti postepeno doЬija obrise teo\ogije "carstva boz
jeg".76 Tada evoluiraju i prorocke poruke. Pogresno је svoditi proroke na "citace 
sudЬine", "ekstatike", "vidovnjake", etc. Proroci su propovednici koji su opominjali 
narod na savez sa bogom, ali i aktivni ucesnici u drzavno-drustvenom zivotu. Polaga
\i su nadu u svakog narednog vladara, а и nekim slucajevima Ьili su i ucesnici zavera 
oko vladara. Od Jsaijinog vremena, proroci su se razocarali u careve Davidove Ioze, 

72 Upor. Е.О. Dzems, nav. delo, str. 295-296. 
73 О Amosovom shvatanju rituala: Dz. Drejn, nav. delo, str. 362. 
74 Upor. Ps. 137. 
75 Upor. Mihej 4,5-5,9. 
76 Upor. M.Perovic, "Prakticka filozofija", Novi Sad, 2004., str. 52-54. 
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stoga su njihove nade и buducnost izraiavane "sve vise idealistickim jezikom koji 
ukazuje па to da su se пjihova ocekivanja premestila sa stvarnih careva и Jerusali
mu па jednog idealnog cara koga се Bog neposredno postaviti da predvodi njihov 
пarod"(Drejn 2003).77 Iz ovog razocarenja postepeпo se radala nada и drugaciji tip 
Mesije. Do kraja "starozavetпih vremena" rasirilo se verovaпje da се bogjos jedпom 
intervenisati i pomoci svom narodu slanjem mesije.78 

Vrhunac nagovestaja spasa sadrZan је и prorocanskom obecanju Mesije, tj. и 
mesijaпskom vremeпu. То је uocljivo и kпjizi Danilovoj kojaje napisana oko 168.g.p
.n.e., и vreme najvecih progoпa od strane Seleukida.79 Tada se znatno menjaju konture 
mesijanske ideje. Dok se kod ranijih proroka cilj i smisao ljudske povesti traii и "dani
ma sto dolaze"(Yamim ha-baim), kod Danila i и delu druge apokalipticke literature kao 
cilj se pominje - "svet koji dolazi"(ha-olam ha-ba). "Svet koji dolazi" nije "svet unutar 
povesti", nego idealni "пad-svet, svet iznad". Danilova knjiga postala је prototipom 
пovog ocekivanja, kao i пovog nacina pisanja, odnosпo tipa literature koji se posebno 
moze vezati za period od sredir1e 2. veka р.п.е. do 2. veka n.e.80 Ova literatura Ьilaje 
pod jakim uticajem aleksandrijske helenisticke filozofije. Pretpostavljalaje jedan ide
alan svet nadzemaljskog, и kome је smesteno опо щjvainije: BiЫija, Hram, izraelski 
narod, mesija. Sadrzajem apokaliptickih nada postaju uskrsпuce mrtvih i vecni zivot, 
odnosno пagrada и drugom zivotu, dok se zemaljska moc, bogatstvo i vlast obezvre
duju stvaranjem vizije skorog kraja sveta. Takvo shvatanje se umnogome razlikuje od 
ranijeg jev1·ejskog shvataпja zivota, koje najbolje izrэZavaju stavovi: "Jer onaj tko је 
medu zivima, ima nade: i ziv pas vise vrijedi nego mrtav lav. Zivi barem znaju da се 
umrijeti, а mrtvi ne znaju nista, niti imaju vise nagrade, jer se z.aboravlja i spomen 
na njih ... " (Prop. 9,4-5.), te: "Hajde, jedi hljeb svoj s radoscu, i vesela srca pij vino 
svoje, jer su mila Bogu djela tvoja ... Uzivaj sa zeпom koju ljuЬis svega vUeka svojega 
tastega ... sve sto ti dode na ruku da cinis, ciпi ро mogucnosti svojoj, јег nema rada, пi 
misljenja, ni znanja, ni mudrosti и grobu koji ides ... ". 

Jevrejsko shvatanje Seola Ьitno se razlikuje od hriscanske ideje о raju i pa
klu; опо је neutralnije и pogledu stava о moralпoj пagradi ili kazni. О onome sto se 
dogada и Seolu najcesce se govori na neodreden nacin. О boravku и Seolu se govori 
kao о zatocenju (u kome su ljudi bili izolovani od boga i nesvesni dogadanja), 81 dok 
se па drugim mestima bozija moc proteze i na Seol. 82 Tek и periodu posle izgnanstva 
takva predstava se postepeno menja.83 Time se pokazuje koliko је duboka transforma
cijajevrejskog razmisljanja. Ideja о vaskrsenju predstavlja sustinski deo te promene 

77 Upor. Is. 9, 6-7.; 11,1-5.; Јег. 23, 5-6.; Mih 5, 2-5. 
78 Upor. Dz. Drejn, nav.delo, str. 454-455. 
79 Upor. 1 Makab. i 2 Makab. 6-7. ; JosifFlavije, "Jevrejskc starine" ХП, 5, 6. 
80 Apokaliptitke opise nalazimo vec kod IzaUe(24-27.), Jezekila(l,4.-28; 10,1-22.), Zaharije(9-14.), Joela(3-4.). 
81 Upor. Jov 14,20-22. ; Ps 30,9.; 88,10-12. 
82 Upor. Ps. 139, 8. ; Ат. 9, 2. 
83 Upor. Е.О Dzems, "Uporedna religija", str. 335-340. 
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(Danilo 12,2.). "I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudice se,jedni 
na zivot vjecni, а drugi na sramotu i prijekor vjecni"( 12,2.). Danilova namera nije u 
tome da opise povesna dela, vec da ih osmisli, tj. nagovesti. Njegovo је uverenje da 
se bozji plan povesti moze otkriti (apokalypto) preko odredenih simbola (znakova). 
Takav stav daje mogucnost da se konkretni dogadaji tumace kao prolazna patnja koju 
treba izdrzati, kao ono sto treba podrediti vecnom Ьla:Zenstvu. Ipak, "uprkos velikoj 
razlici u shvacanju izmedu ovozemaljskog, povijesnog i onozemaljskog, nad-povijes
nog spasenja, postoji jedan vazan faktor koji је zajednicki ovim idejama о spasenju: 
spasenje nije individualno, vec kolektivno. Ono је ili novo povijesno razdoЬ\je ili ka
taklizmicki kraj cijele povesti. U оЬа slucaja, prije se odnosi na promjenu u situaciju 
cijelog covjecanstva nego na promjenu individualne sudЬine ... "(From 1984).84 

Granica jevrejsko2 principa. Iako је pojedinim tendencijama "Stari zavet" 
dosao u predvorje ideje coveka (kao ideje egaliteta) i ideje individualizacije, Ьitna 
ogranicenje jevrejstva su, ipak, prekoracena tek sa Hristom, odnosno sa novozavet
nim sadr:Zajem. Ovde се Ьiti naveden samo kratak zakljucak о granici starozavetnog 
sadrzaja, kojije donekle vec i naznacen u prethodnim redovima ovog poglavlja: 

а. Jevreji svoje etnicko jedinstvo postavljaju kao jedinstvo u religiji sto је 
znacajan dokaz uznapredovalosti njihovog duhovnog iskustva. Identitet jevrejskog 
naroda formira se kroz njegov zavetni odnos sa bogom. No, u okviru jevrejske reli
gioznosti uoclj iva је sustinsku nemogucnost da se, bez obzira na nagovestaje, dode 
do ideje coveka, kao sto do te ideje zbog imanentnih ogranicenja nije mogla doci ni 
helenska niti rimska civilizacija. U osnovi jevrejskog shvatanja је odredenje coveka 
kao Jevreja, dok se kod Helena to odredenje odnosi na status slobodnog helenskog 
gradanina. Izvan tog odredenja su varvari i robovi. Jevrejsko shvatanje о etnickoj 
posebnosti koje је izra:Zeno u "Starom zavetu" predstavlja i princip njegovog ocu
vanja kao naroda. 85 "Vi cete mi Ьiti kraljevstvo svecenika, narod svet ... "(Izl.19,6).86 

Bogje odreden iskljucivo kao jevrejski etnicki bog: "Narode Izraila, nijedan bog nije 
kao va5 Bog ... Niko vam nije nalik, narode kogaje izbavio Jahve (kojije) va5 stit i vas 
mac, da vas brani i da vam pobedu" (Pnz. 33,26-29.). Iz tog stava proisticu i predsta
ve о drugim narodima. U pojedinim tekstovima razlika prema drugima nije izra:Ze
na,87 dok se u drugim tekstovima vidno naglasava (npr. u stavu о zabrani brakova sa 
nejevrejskim osobama). 88 Odredeni delovi prorocke literature pokazuju tendenciju 
ka univerzalizmu.89 Medutim, ona nije izra:Zena, nego zavisi od konteksta povesnih 
perioda, tj. od samoopservacije polozaja Jevreja. Jeremija i Izaija su naklonjeniji 
univerzalizmu od Jezdre i NehemUe. Jezdra i Nehemija zahtevaju distancu prema 

84 Upor. Е. From, nav. delo, str. 188-189. 
85 Upor. G.V.F.Hegel, "Rani spisi", str. 170. 
86 "Bog tvoga oca"(Jzl.3,6), "Bog v~ih otaca" (Jzl.3,15.), etc. 
87 Upor. " ... zakonjedan daje i rolenom u zemlji i do~Ijaku, koji sjedi medu vama ... " (2 Mojs 12, 49.). 
88 Upor. 5 Mojs.7,3-4.; Nem. 13, 23-27. 
89 Upor. Amos, 9,7. 
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drugim narodima, zabranu brakova sa njima,90 kao i ponistavanje vec sklopljenih 
mesovitih brakova (Jezdr.1О,18-19).91 Govoreci о ovoj proЫematici Dafur istice da 
и starim propisima nije Ьilo reci о "braci", vec о "drugome"(lzl. 20, 16.), ali da је i 
pored ovog moguceg otvaranju prema univerzalizmu, vidokrug Zakona "retko isao 
dalje od granica izraelskog naroda". Neki autori tvrdili su da se rec rea (prevedena 
kao Ыiznji) odnosi samo na pripadnike istog naroda, dok su drugi misljenja da se 
ona odnosi na sva ljudska Ьiса (npr. H.Koen). Jedno od mesta koje је cesto isticano 
u prilog argumentaciji za drugi stav glasi: "Ako se stranac nastani и vasoj zemlji, 
nemojte ga ugnjetavati. Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; 
ljuЬi ga kao samog sebe. Та i vi ste Ьili stranci и zemlji egipatskoj. Ја sam Jahve, Bog 
vas" (Levitski zakonik 19, 33-34.). Isto tako: "Ne ugnjetavaj pridoslicu! Та znate 
kako је pridoslici, i sami ste Ьili pridoslice u zemlji egipatskoj" (Izl. 23, 9.). Ipak, ovi 
stavovi sustinski ne opozivaju stav о etnickoj distanci. Moguce ihje, pre, shvatiti kao 
izraz analogije sa predasnjim iskustvom jevrejskog naroda, odnosno kao izraz sao
secanja sa onima koji prolaze kroz slicno iskustvo (Ьiti stranac и tudoj zemlji, trpeti 
nepravdu, etc.). Povesne okolnosti u kojima se nalazio jevrejski narod posle 7.v.p.n.e. 
nisu nimalo pogodovale razvoju ideja koje su nadilazile partikularne etnicke okvire. 
Jevreji su u tom periodu Ьili pod vlascu velikih sila (Vavilonaca, Rimljana, etc.), te 
zbog toga i и stalnoj i grcevitoj borЬi za opstanak i ocuvanje identiteta. 

Ь. Motiv zahvalnosti bogu kao osnova jevrejske oЬicajnosti donosi "staЬili
zaciju" drustvenog zivota и formi ritualno-obrednog iskazivanja zahvalnosti. Та forma 
se etaЫira kao kolektivni i opsteobavezujuci nacin postupanja. Kod proroka postoji 
nagovor na licniji odnos prema bogu. On donosi osporavanje vaZnosti "paljenica" i 
drugih brojnih verskih obreda. Proroci upucuju na interiorizaciju boga u pojedincu i 
protive se "spoljasnjem" nacinu iskazivanja vemosti bogu (stvari, odeca, zrtvovanje 
zemaljskih stvari, praznici, oЬicaji, etc.).92 Temeljno је pitanje prorocko pitanje: da li 
је bog unutra8nji princip, tj. koliko cini sadrZaj dиSe? Formalizam iskazivanja vere 
svoj vrhunac ima kod farizeja. S tim stanjem jevrejske vere suocava se i Hrist ulazeci 
u sukob s njim. Za Hrista "najtezi nedostatak njegovog vremena nije vise drustvena 
nepravda vec posebnije religiozno zlo - formalizam i licemerje"(Dafur 1969). Na ritua
lizovanost jevrejske vere odnosi se i kasnija jetka primedba da Ьi Ьilo bolje da је Bog 
Jude poucio о besmrtnosti duse nego sto ihje naucio da idu и nuznik, ра time i nufuici 
Ьivaju sadrZajem vere.93 Hristovo ucenje predstavlja nastojanje da se nadide ritualizo
vanostjevrejske vere kojaje shvacena kao velika prepreka u zavetnom odnosu. 

90 Upor. Neh. 1 О, 30. 
91 Ova dvojica propovednika su smatrala da to smeta cistoti jevrejstva (Neh.13,23-26.), te da kr~i ЬiЫijske 

propise (13,1-3.) i izaziva bozji gnev (Jezdr.10,14.). No, sa druge strane, u "Knjizi о Ruti" ( kraj 4.v.p.n.e.) 
pominje se daje car David potomak moavsko-jevrejskog braka, dok se u prici о Joni moze uociti bozja briga 
i za druge narode. Upor. Е. From, nav. delo, str. 182-183. 

92 Upor. G.VF. Hegel, "Rani spisi", str. 223. 
93 Upor. 5 Mojs. 23,13-15. 
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Mr Slobodan Sadzakov 

ABSTRACT 

The author analises intelectual experieпce ofthe Jew, shoivв in the "Old Tes
tament" as the fundamental jewish document. The subject-matter in the "Oid testa
ment" are conception of God, creation, man, nature, \iistory, etc. The crucial re\ation 
in "Old testament" is the one betv,reen God and man. In this text, the author gives нs 
the view ofmetamorphosis on that relation and their influence оп producting custom
ary fonns. 
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РОЈ АМ ZIVOTA KOD КАNТА 1 HEGELA 

Dr Milenko А. Perovic 

REZIME 

U Ьioetickim diskusijama pojam zivota najcesce se drzi u statusu samorazumljivosti 
i pretpostavljenosti, iako se izvorna ideja svakog Ьioetickog misljenja i istrafivanja gradi na 
mogucnosti povezivanja pojmova Ьios i ethos, stavise, na uvjerenju da to povezivanje moze Ьiti 
osnovom nove kulturne paradigme u dana5njem vremenu. Tako visoka pretenzija mora uklju
civati u sebe temeljno filozofsko razumUevanje pojma zivota. Takav se zadatak moze smatrati 
nufuim, da Ьi se uopste mogla izoЉiti kriticka pafnja i ocuvati smisao filozofske refleksije na 
Ьioeticko podrucje. Put za ispunjenje toga zadatka moguce је trasirati ispitivanjem filozofskog 
pojma zivota koji је tematiziran u filozofskoj tradiciji, ponajprije aristotelovskoj i kartezijanskoj, 
а onda i u tradicijama filozofije njemackog idealizma i tzv. filozofije zivota. U ovom saopstenju 
provodi se pokusaj razumijevanja pojma zivota u filozofiji Kanta i Hegela. 

Кljucne reci: pojam zivota, ethos, Kant, Hegel. 

Izvorna pretpostavka Ьioetickog miiЩenja pociva na mogucnosti smislenog 
povezivanja pojmova blos i ethos. U svojoj najvisoj bloetickoj amblciji takvo povezi
vanje treba da otvori put novoj kulturnoj paradigmi savremenih drustava и sadasnjem 
i buducem vremenu. Filozofsko-eticko priredivanje takve paradigme nije moguce 
provesti izbjegavanjem nelagode koju izaziva potreba zajasnim odredivanjem pojma 
zivota, kao jednog od korelata и tom odnosu. Zadatak filozofskog razumijevanja poj
ma zivota и tom se pogledu cini nuznim za drzanje kriticke paZnje i ocuvanje smisla 
filozofske refleksije na Ьioetickom- podrucju. Tematski pogled и filozofsku tradiciju 
jednim dijelom moze ispunjavati zahtjeve toga zadatka i priЫiziti nam neke od vode
cih modela filozofskog razumijevanja pojma zivota. 



484 Milenko А. Perovic 

Put do tih modela zakrceп је ciпjeпicom da pojam zivota и sebi spaja Ьrојпа 
filozofska, teoloska, svjetoпazorna, eticka, паuспа, empirijska i emocioпalna zпасе
пја. U пjima se preplicu odredenja zivota kao: stanja, suprotпog smrti, djelatnosti, 
kao promjeпe, kretaпja i procesa, te trajanja kao temporalпog razmaka izmedu po
cetka i kraja zivota. Zbog toga, i и filozofiji se о zivotu pita trovrsno: (1) о karakteru, 
Ьiti, egzistenciji ј smislu zivota, (2) о poretku i odredenju zivotпih pojava, пjihovom 
izvoru i пасiпu povezaпosti, te (3) о porijeklu, пastaпku, toku, kraju i cilju zivota. 

Filozofska tradicija isporuCilaje dva modela filozofskog razumijevanja poj
ma zivota, aristotelovski i kartezijaпski. U Platoпovim tekstovima pojam zivota po
staje filozofskim pojmom sa znaceпjem unutrasпje sile kretaпja. Zivot ciпi zivotom 
samokretanje /Fedar, 245 с 7-8). Njegov је priпcip dusa (Fedoп, 105 c-d; Zakoni, 
895-6). Cijeli univerzum је zivo Ьiсе (Timaj, 32 d), obdareпo jedпom dusom (Ti
maj, 34 Ь). Aristotel takode odreduje zivot kao psyche /De aпima, II, 2, 413а/, koja 
је fizicko tijelo opremljeпo orudem kojim se realizuju (prote entelecheia) potencije 
zivota (dyпamis zoes) /П, 412а/. Ousa је priпcip (arche), uzrok (aitia) i Ьit (ousia) 
zivota /415Ь; 412а/. Zajedпicko oblljezje svega zivogaje aпima vegetativa (psyche 
threptike) /41 ба/. Kod zivotiпja јој pridolazi aпima seпsitiva (psyche aisthetike ), koju 
cini moc opaianja, kretaпja i zudпje (appetitus). Kod covjeka jos pridolazi anima 
ratioпalis (psyche diaпoetike), kojoj је Ьit тос spozпaje (414 а-Ы. 

Iz tih odredenja Aristotel izvodi dalje distiпkcije zivoga od пezivoga ( 413 а
Ь ), duse i tijela (408Ь), te unutra5пje distiпgviranje zivota kao rasclaпjeпe i stupпjevite 
cjeliпe, tj. scala пaturae (Hist. animalium, VIII, 1, 588-589а; Ое partiЬus animalium, 
IV, 681а; Ое geпeratioпe animalium, П, 1/. U sistemu zivota uopste covjeku pripada 
posebno mjesto, iako пе istupa iz zivotiпjskog carstva / Politika, 1256Ь-15-17/; Hist. 
Aпim. 491а/. Aristotel sve zivotпe fenomeпe posmatra teleoloski kao odпose яedstava 
i svrhe, prema пacelu uпutra.~пje пuznosti /De part. Aпim. 639а-642Ь ). Napokoп, svako 
postojece zivo Ьiсе је ozblljeпa fonna zivota koja se empirijskim shvataпjem, opisi
vaпjem i klasificiranjem legitimira и svojoj zivotпosti /isto, 644b-645a/.Aristotelovo 
poimanje zivota vladalo је tokom dvije hiljade godiпa и filozofiji, Ьiologiji i mediciпi. 

Kartezijaпstvo uspostavlja поvо poimaпje zivota па podsticajima Galilejeve 
эntiaristotelovske fizike, Harvejevog пegalenovskog ucenja о krvotoku i Oekartove 
antiaristotelovska i aпtisholasticka metafizika. Ono је izgradeпo па mehaпicistickim 
modelu razumijevanja prirode i zivota. Oekartova metafizicka postavka па proЬ\emu 
pnimanja zivota imalaje za posljedicu izgradпju tehпomorfnog modela zivota. u пje
mu se опо orgaпsko, kao kompleksпi odnos dusevnog i tjelesпog, te iпstrumentalпog 
i svrlюvitog, redнcira па опо masiпsko. U toj redukciji zivotпi orgaпi shvataju se kao 
koristrukcioпi elemeпti, а zivotпe fuпkcije kao mehaпicki zakoпi. Ovaje opsta reduk
cija omogucila da se proЬ\ematika fiziologije covjeka pokusava razumjeti teorijom 
ma~ine zi\rota. Таје teorija па dramaticaп пасiп otvorila teziпu proЬ\ema povezaпosti 
duse i tijela i s njim vezaпi proЬ\em samokretanja tijela, kao i pitanje smisleпosti 
оЬјйSпјеnја о nastaпku, razvitku i reprodukciji zivog Ьiса ро mehanickim zakonima. 
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Naturfilozofija njemackog idealizma donosi novi antikartezijanski model 
spekulativnog poimanja zivota. Gradnju toga modela zapocinje Kant «Kritikom ra
sudne snage» ( odjeljak «Analitika teleologijske moci sudenja» ), и raspravi о pojmu 
prirodnih svrha. Kriteriji toga pojma su razlika formalne i materUalne objektivne 
svrhovitosti, te razlika relativne i unutrasnje svrhovitosti prirode. Kriterij unutrasnje 
prirodne svrhovitosti neke stvari је njena egzistencija, kojaje «sama od sebe ... uzrok 
i ucinak» (par. 64), moc samoproizvodenja iz unutrasnjeg principa. 

Та moc је trostruka. Prvo, prirodna stvar, odnosno, Ьiсе kao vlastiti ucinak 
i uzrok proizvodi samo sebe «prema rodu», postojano se «odrzavajuci kao rod», tj. 
proizvodi i odrzava vlastitu rodnost. Drugo, kao moc individuiranja sebe samog, moc 
roda da se upojedini i, trece, kao moc stvari koje su prirodni stvorovi da, proizvo
deci svoje dijelove, uspostavljaju uzajamnu zavisnost odrzanja svih svojih dijelova. 
Pojam prirodne svrhe kao kljuc za razumijevanje pojma zivota i kod Kanta pociva 
na staroj aristotelovskoj diferenciji izmedu djelatnog (nexus effectivus) i krajnjeg 
uzroka (nexus finalis). 

Medutim, Kant izbjegava krajnje konzekvencije ideje finalnog uzroka, na 
kritici kojih је pocivao kartezijanski pojam prirode i zivota. Prvo, uvid и samosvr
hovitost prirodnih stvari Ьiса podlijeze kriteriju mogucnosti njihovih dijelova iz od
nosa prema cjelini. Svrha mora Ьiti shvacena kao sama stvar, tj. Ьiсе. U protivnom, 
ono prirodno Ьi se niveliralo na ono umjetnicko (koje podrazumijeva dejstvo umnog 
uzroka na materiju koja је od njega razlicita). S druge strane, dijelovi cjeline Ьiса 
moraju moci Ьiti povezani и jedinstvo cjeline tako da «jedan drugome budu uzrok 
i ucinak svoje fonne», kao organi koji proizvode druge dijelove (par. 65). Ovim 
kriterijima Kant izbjegava stari spor о konfrontacUskom odnosu djelatnih i finalnih 
uzroka. Ujedno, protivno kartezijanskoj tradiciji, ideju finalnog uzroka vraca и filo
zofsku diskusiju bez teoloskih konzekvencija, gradeCii koncept sinhronizacije djelat
nih i krajnjih uzroka. 

Uzajamna svrhovitost organa osnovaje prirodne organizacije и kojoj prirod
ni proizvod ispunjava kriterij da bude prirodnim Ьicem. Мос njegove organizacije i 
samoorganizacije је traZena ideja prirodne svrhe. U njoj kljucno mjesto ima stav о 
uzajamnosti proizvodenja organa. Artefakti (napr. sat) nemaju tu moc. Ideja opsteg 
mehaniciteta ne moze Ьiti valjan model za objasnjenje ni prirode kao takve, niti or
ganske prirode. 

Sustinski karakter onoga prirodno-organskog nije mehanizam, nego upra
vo organizacija, odnosno, samoorganizacija. «Organizirano Ьiсе nije prosti stroj». 
Мос prirode и njenim organizovanim proizvodima ne moze se nazvati «analogonom 
umjetnosti». Тај stav implicirao Ьi postojanje nekog umnog Ьiса izvan prirode, koje 
poput umjetnika udahnjuje prirodi zivot, odnosno, unutrasnju svrhu. Takvu teolosku 
konzekvenciju Kant odblja stavom daje izvorni karakter prirode da organizuje samu 
sebe, tj. da se sama organizuje и svakoj vrsti i individui svojih organizovanih proiz
voda. 
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Blizi karakter toga prirodno-organskog moze se odrediti kao stvaralacka sna
ga samoorganizacije i samoodrzanja. То «nedokucivo svojstvo» prirode Kant naziva 
«analogonom zivota». On se ne moze objasniti ni starom hilozoistickom postavkom 
(materije kojaje obdarena nekim svojstvom zivota), niti dualistickom idejom odnosa 
tijela i duse, niti Ьi\о kojom poznatom idejom kauzaliteta. Za Kanta pojam prirodne 
svrhe nije konstitutivni pojam razuma ili uma, nego је regulativni pojam za moc 
sudenja. Objektivna priroda veze prirodne svrhe i Ьiti zivota nedokucivaje ljudskom 
razumu ili umu, ali је moguca и prirodnoj nauci kao «osnov za teleologiju», kojemu 
је rukovodece nacelo: «Organizirani proizvod prirode је onaj и kojemu је sve svrha, 
а uzajamno i sredstvш> (par. 66). 

То nace\o је maksima prosudivanja unutra5nje svrhovitosti zivih Ьiса i zivo
ta. Bogatstvom svog empirijskog i istraZivackog materijala nju na5iroko potvrduju i 
prirodne nauke. Eksplikacija te maksime vodi zakljuccima da ni ujednom prirodnom 
stvoru «nista nije badava», niti se и onome organskom «nista ne dogada slucajno». 
Zakljcci snaZe pretpostavku о teleo\ogijskom nace\u razumijevanja prirode. Medu
tim, pretpostavka ne implicira nuzno stav о svrhovitom ustrojstvu same prirode. U 
tome је sadrzana skepticka granica Kantovog pojma prirode i zivota. Ipak, granica ne 
osporava validnost teleoloskog nacela. 

Hegel tematsku raspravu о pojmu zivota Hegel smjesta и okvire «Nauke 
\ogike» i encik\opedijske «Nauke Iogike». Pojam zivota ima opste znacenje logicke 
kategorije, koja cini prvo uposeЬ\jenje i razvijanje same kategorije ideje, koja се se 
onda и punoci svog Iogickog oЬ\ika dalje razvijati kao ideja spoznavanja i apso\utna 
ideja. Hegel s\ijedi Kantovu ideju teleo\oskog osnovnog nace\a razumijevanja priro
de i pojma zivota. Ipak, on napusta Kantovo ogranicenje toga nacela na subjektivni 
princip, koji svoj osnov ima и refleksivnoj moci sudenja, jer nastoji pokazati da to 
nacelo nije samo regulativno nace\o razumijevanja prirode, nego i konstitutivni prin
cip same prirode. Sama ideja nauke Iogike izgradena је na traZenju jedinstva regu\a
tivnosti i konstitutivnosti. 

Ideja toga jedinstva otvorila је Hege\u put da proЬ\em odnosa kauzalne i 
finalne determinacije и opstoj naturfilozofskoj postavci rjesava drugacije od Kanta. 
Njihov odnos morao se raspraviti vec na pitanju razumijevanja nastanka organskog 
procesa iz onoga neorganskog, na temelju kojega је tek moguca eksplikacija pojma 
zivota. Topos toga objasnjenja moze se ciniti vrlo neoЬicnim, jer ga cini rasprava о 
«zakljucku djelanja», koja је formalno srodna Aristotelovom modelu praktickog si
Iogizma. Njome se rjesava proЬ\em unutrasnje svrhovitosti prirode, kojaje shvacena 
kao dijalekticki odnosa mehanizma i hemizma, koji imanentno prerasta и teleologiju. 
Kantova ideja о «svrsi prirode koja se mora traziti izvan prirode» tim izvodenjem је 
ucinjena nepotrebnom, jer је silogisticki pokazano imanentno prelazenje kauzalne 
и svojevrsnu teleolosku determinaciju. U njoj se kauzalni odnos prirodnih uzroka i 
posljedica transformise и teleoloski odnos posljedica i uzroka. Posljedica se iskazuje 
kao uzrok vlastitog uzroka, sto је za Hegela trazeni kljuc razumijevanja zivota. 
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U tom kljucu pojam ideje ima odredenje «jedinstva pojma i objektiviteta>~, 
а zivot odredenje neposredne ideje, «pojedinacnog zivog Ьiса». Eksplikacija toga 
odredenja formalno se oslanja na platonicko-aristotelovsko shvatanje zivota kao 
duse i na Kantov1.1 raspravu о odnosu sredstva i svrhe и pojmu zivota. Formalna 
srodnost s platonicko-aristotelovom paradigmoт odтah iscezava, jer Hegel odblja 
dualisticku ideju odnosa duse i tijela kao dva «dijelю> ili samostalna entiteta. Dusa је 
trojni spekulativni logicitet tijela, forma tijela koja је и isti таh jednaka s tijelom, ali 
i razlicita od njega. Ona је opstost spoljasnjosti tijela, tj. samoodnos, posebnost kao 
unutraSnja bezrazlicnost dijelova tijela, te pojedinacnost kao odnos dijelova tijela, 
koji је odnos sredstava i svrha. Jednakost duse s tijelom Cini imanentno jedinstvo 
zivog Ьiса, опо iivo iivota. Logicka diferencija duse i tijela, и kojoj је fonnativni 
princip tjelesnosti superioran i odvojiv od same tjelesnosti, zbog cega se dusa i tijelo 
mogu posmatrati kao «dvije strane ideje», tj. njezini «sastavni dijelovi», cini smrtnost 
onoga iivot. Bit zivotaje тос sjedinjavanja formativnog principa tjelesnosti i same 
tje\esnosti, tj. pojma i realiteta. Bitni nedostatak zivotaje objektiviran kao nemoc za 
trajnu saglasnost pojma i realiteta. Zivot nosi taj Ьitni nedostatak i strada od njega! 
(Enciklopedija filozofskih znanosti, par. 216, dodatak). 

Jedinstveni proces zivota је jedinstvo tri zivotna procesa: zive individual
nosti, zivotnog procesa i procesa roda. ldeja trojnosti procesa srodna је Kantovoj. 
Kod Kanta proces ide od roda, preko individualnosti, do odnosa uzajaтne zavisno
sti dijelova zivog organizтa. Kod Hegela је on posтatran najprije kao proces zive 
individualnosti koja se и sebl dirimira. Vlastito tijelo ona cini svojom neorganskom 
prirodom, а sebe «subjektoт i ројmот» na nacin produkcije i samoprodukcije. Ziva 
individua stupa и zivotni proces asiтilacije neorganske prirode i stice spoljasnji 
objektivitet. Tako se ona odrzava, razvija i objektivira «protiv neorganske prirode». 
Razlika neorganske i zive prirode na logicki nacin se тоzе odrediti tako da је prva 
ono ро sebl, а druga ono za sebe zivota. Stapajuci se s neorganskom prirodoт zivo 
Ьiсе se stapa sa samiт sоЬот kao realna odredenost, koja је rod. Nacin roda је тос 
odnosa zivotnog subjekta s drugiт subjektom njegovog roda, kao polna diferencija. 
Za zivu individualnost rod znaci тос odrzanja roda и reprodukciji, а s druge strane 
propast individualnosti и negativnoт drzanju ргета rodu. «Zivo Ысе umire zato sto 
је ono protivrjecje: и sebl је ono opste, rod, а ipak ono neposredno egzistira samo kao 
ono pojedinacno» (isto, par. 221, dodatak). 

Kakvog znacaja za nas danas и Ьioetickim raspravaтa jos тоzе iтati lek
tira Kantove i Hegelove naturfilozofije. Prvo, jedna i druga upucuju na neizbjeznost 
teleoloskog stanovista и poiтanju zivota. Drugo, i jedna i druga obesnaZujн sтisao 
pocetnih Ьioetickih konfrontacija oko antropocentrizma, Ьiocentrizma, patocentrizma 
i holizтa. Principi svih tih koncepcija smislenost mogu pokazati samo и jedinstvu 
sklopa, а ne 1.1 kontrontacijama. Trece, i jedna i drugajasno predocavaju da se nova 
kulturna paradigma epohalnog vremena moze izgraditi и spremnosti da se kosmos, 
physis, pathos i anthropos misle i zive ujedinstvu. 
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Dr Milenko А. Perovic 

DER BEGRIFF DES LEBENS BEI KANT UND HEGEL 

RESUMEE 

In Ьioethischen Diskussionen wird der Begriff des Lebens meistens im Status 
der Se!Ьstverstandlichkeit und Annehmbarkeit gehalten, obwohl die ursprtingliche 
Idee jedes Ьioethischen Denkens und einer solchen Forschung auf der Mбglichkeit 
des Verblndens der Begriffe Ьios und ethos aufgebaut ist, sogar auf der Oberzeugung, 
dass dieses Verblnden die Grundlage eines neuen Kulturparadigmas in der heutigen 
Zeit sein kann. Eine so hohe Pratention muss ein gri.indliches philosophisches Ver
standnis des Begriffs "Leben" in sich schlieBen. Eine solche Aufgabe kann als not
wendig betrachtet werden, damit man tiberhaupt die kritische Aufmerksamkeit foku
sieren und den Sinn der philosophischen Reflexion auf das Geblet der Bioethik be
wahren kann. Der Weg zur Erfl.illung dieser Aufgabe kann durch die Erforschung des 
philosophischen Begriffs "Leben" trassiert werden, welcher in der philosophischen 
Tradition tematisiert wurde, vor allem in der aristotelischen und karthesianischen 
Philosophie, spater auch in den philosophischen Traditionen des deutschen Idealis
mus und der sog. Philosophie des Lebens. In dieser Mitteilung wird der Versuch 
gemacht, den Begriff des Lebens in der Philophie von Kant und Hegel zu verstehen. 

Grundbegriffe: Begriff des Lebens, ethos, Kant, Hegel. 
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HAJDEGEROV "OBRAT" U MISLJENJU POVESТI 

Dr Dragan Pole 

SAZETAK 

Kontinuitet povesti hitka и odnosu na Bitak i vreme mogao Ьi se utvrditi unutar 
medusobne uslovljenosti uvida н temelj metafizike i bezuslovne ontolosko-temporalne sustine 
Ьitka. Iz perspektive obrata, ucenje о temporalnosti premesta se и okvire dogadaja sto nije 
misljen samo и razlici izmedu Ьitka i Ьiса, vec, sto је jos vэ.Znije, и tesko dokucivoj dinamici 
skrivanja i raskrivanja samog Ьitka kao desavanja istine. Povest Ьitka ne moze Ьiti oktroisana, 
niti njeno misljenje moze trijumfalno proglasiti opoziv nepovesnog sveta i drugi pocetak po
vesti. Utoliko drugi pocetak nije olaksan prvim, nego stoji и delikatnijoj povesnoj situaciji od 
prvog pocetka. Medutim, и nuZdi pocetka otkriva se i unutrasnji raskorak izmedu tumacenja 
metafizickog sveta kao nepovesnog i ocekivanja njegovog povesnog raspleta. Povest Ьitka po

Civa па pretpostavci povesnog do11rsenja sveta sto је principijelno nepovesan. Sa napustanjem 
subjektivno centriranog mШjenja povesti Hajdeger се na merodavan nacin zaceti ono sto Ьi 
se moglo oznaciti kao postmoderno miSljenje povesti, ali se и njegovim argumentima и prilog 
drugog pocetka mogu identifikovati, ako ne premoderni, onda svakako romanticarski motivi 
и razumevanju povesti. Buduci da oni narocito dolaze do izrэ.Zaja и povesnoj ulozi nihilizma 

i umetnosti, zavrsna razmatranja Hajdegerove povesti Ьitka bazirace se na analizi motiva koji 
ukazuju koliko zamisao drugog pocetka duguje romanticarskoj tradiciji. 

Кljucne reci: povest, Ьitak, filozofija povesti, ontologija, romantika 

Osnovni duhovni ambljent unutar kojeg se odvijalo Hajdegerovo pozno mi
sUenje povesti oЫikovao se u znaku produЫjivanja vec zapocetog raskida. Napusta
nje svetske povesti u ime povesnosti tubltka, na kojemje insistiralo delo Вitak i vreme 
- pokazalo se kao nedovoljno. Zadatak autenticnog miЩenja povesti nije se mogao 
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valjaпo pripremiti oslaпjaпjem na raskid sa hriscaпskom predstavom о coveku kao 
kreaturi kojaje zbog praroditeljskog greha sustiпski пеоdоmасепа u svetu, niti okre
taпjem leda еmiпепtпо modernoj ideji о stvaralackoj prirodi koja povesпi svet posma
tra kao covekovo delo, а пovostvoreпe likove tog sveta kao povesпi dogadaj prvog 
raпga. Suocena sa izazovom povesпog misljenja, predstava о coveku kao stvoreпom 
Ьicu pokazala se jednako prekratka kao i predstava о coveku kao stvaraocu. Na tragu 
tog uvida Hajdeger је pristupio i temeljnoj reviziji vlastitog egzisteпcijala povesпosti, 
jer оп donekle »poпavlja« modernu ideju povesti, utoliko sto tuЬitak, barem пасеlпо, 
ozпacava i autora i realizatora vlastitih povesпih projekata. Utvrdivanje prohodпih 
puteva za пastupaпje auteпticпog povesпog misljeпja пiје se moglo potpuпo osloпiti 
ni па destrukciju povesti ontologije sto sa povescu komuпicira u iпteresu savremeпog 
treпutka, jer se pukim razoЫicavaпjem пeauteпticnih naslaga sa povesti filozofije пе 
zadoЬija i izvorпi karakter povesпog misljenja - vec misljeпje tada 1Ј seЬi i dalje za
drzava spoj sa auteпticпim recidivima i ozпacava пastavak tradicije. Takav postupak 
protivreci оsпоvпој zamisli obrata - za razliku od staпovista sto svoju kulmiпaciju 
doЬija u Bitku i vremenu, оп pociva па pretpostavci da svako kriticko suceljavaпje sa 
nasledeпom tradicijom povesti ontologije priпcipUelпo za sobom zatvara vrata uпutar 
iste te tradicije. Samim tim, staпoviste Bitka i vremena dospelo је u poziciju, cija deli
katпost se sastoji u suocavaпju sa sizifovskim amЬicijama fuпdameпtalпo oпtoloskog 
projekta. Obratom od stanovista Bitka i vremena Hajdeger ni jedпog trenutka пiје ze
leo da kaie daje projekat fuпdameпtalnog utemeljeпja ontologije pretrpeo пeuspeh, 
vec daje proЫematican qua projekat. Naime, опо sto пјеgа cini proЫematicпimjeste 
amЬicija da pruii utemeljenje oпtoloske tradicije, cime uпapred sprecava mogucnost 
iskoracivaпja iz iste te tradicije. 

ISTORIJA КАО NEGAТIV POVESТI ВПКА 

Trasiraпje пovog pocetka u povesti Ьitka karakteristicпo је ро upadljivoj razli
ci u pogledt1 koпfroпtacije sa istorijskom пaukom i filozofijom povesti. Pritom, metafi
zicke pretpostavke istorije zпаtпо cesce su Ьile tema Hajdegerovog misljeпja od pretpo
stavki koje su vezaпe uz filozofsko misljenje povesti. U tom aspektu obrat demoпstrira 
svojevrsпu пadgradпju pozicije Вitka i vremena. Naime, пkoliko Ьi se istraiivao samo 
опај segmeпt Hajdegerovog rada koji је пastao pocevsi od srediпe tridesetih godina, ne 
Ьi Ьilo пimalo lako doci do odgovora па pitanje zbog cega se povest bltka cesce osvrce 
па istorijskп папkп пеgо па filozofijп povesti. Medutim, kada se ima u vidu i geпeza 
Вitka i v1-emena, onda u predпji plan dospeva сiпјепiса daje u пј ој Ьilo upravo obrпuto 
- vec od marburskih radova sredisпji fokus destrukcije Ьiо је usmeren па filozofski 
pristup povesti u kojem је povlasceno mesto imala razgradпja jediпstva sistematskog 
i povesпog pojma filozofije, kojaje u svojoj realizaciji Ьila pracena obesmisUavanjem 
pojma svetske povesti. Stogaje obratu pre svega preostalo da se sпoci sa Iatentno afir
mativпom осепоm istorije od straпe fllпdameпtalne oпtologije. 
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Prema stanovistt1 Вitka i vremena, istorija svoj puni doprinos rnoze pruziti 
tek uz pornoc filozofskog ukazivanja na njen egzistencijalni koren. То znaci da rele
vantnost istorijskih znanja nije skopcana sa doslednom primenom naucnih zahteva 
i rnetoda, nego sa svojevrsnirn saznajno-teorijskirn pitanjem о uslovu mogucnosti. 
Ukoliko Ьi se motiv Hajdegerove upitanosti и mogucnost povesnog Ьitka trazio и 
okvirima markiranim od strane Diltajeve kritike istorijskog ита, onda Ьi to Ьilo 
opravdano samo u formalno-epistemoloskoj ravni. Sadrzinski posmatrano, Hajde
gerovo pitanje ide korak dalje od Diltajevog. Dok kriticar istorijskog uma traga za 
temeljima koji predstavljaju mogucnost istorijske nauke, Hajdegera zanima Ьitak po
vesnosti па osnovu kojegje covek povesno Ысе? Kada Hajdeger pita о rnogucnostima 
istorijske nauke, njega zanima na osnovu cega covek egzistira na povesan nacin. 
Prema njegovom misljenju, pitanje о coveku kao stvaraocu vlastite povesti doЬija 
smisao tek na osnovu uvida u povesnost, tj. povesni Ьitak koji је inherentan coveku. 
Buduci daje ostrica pitanja о povesnosti stavljena na mogucnost covekove povesne 
egzistencije, transcendentalni naglasak se ukrsta sa egzistencijalno odredenim mislje
njem. Drugim recima, Hajdegerovo pitanje se ne svodi samo na egzistencijalnu »do
punu« klasicnog transcendentalnog promisljanja istorije, vec pitanje istorijske nauke 
nastoji da sagleda sa temeljno drugacijih pretpostavki. Utoliko Hajdegerov novum 
ne treba traZiti samo и pokusaju produbljenijeg pitanja, vec u novoj perspektivi na 
osnovu koje se istorijsko dogadanje razlikuje od istorijskog saznanja. 

Tradicionalno povesno misljenje pocivalo је па uverenju da se izvori kapaci
teta koji su neophodni za razumevanje povesti ne smeju brkati sa izvorima kapaciteta 
za konstituisanje povesti. Kada se to pitanje posmatra iz Hajdegerove optike, и prvi 
рlап dospeva temporalna uslovljenost povesnosti, а опа neizbezno unosi napetost 
и prividno пeutralnu korekciju istorijskog znanja. Naime, ako је ekstaza proslosti 
dominantno odredivala mogucnost shvatanja povesti, onda ono ne sme Ьiti poisto
veceno sa egzisteпcijalnim osnovom mogucnosti povesпog Ьitka - ciji izvor lezi u 
buducnosti. Hajdegerov stav korespondira sa tradicionalnim razlikovanjem utoliko 
sto uocava temporalпu razliku povesnog dogadanja i povesnog razumevanja. Medu
tim, u toj koпstataciji пе krUe se afirmativпa ocena, vec pravi povod za intervenciju 
unutar istorijskog znanja. 

Konsekvenca razmaka izmedu vremenitosti kojom se rukovodi istorija i eg
zistencijal povesnosti ne proistice iz пemogucnosti da se vremenski horizoпt u kojem 
se odvija iz:Vorno dogadanje u celini svede na onaj koji karakterise refteksija о njemu. 
Naprotiv, роепtа Hajdegerove povesnosti skoncentrisaпaje па tezu da egzistencijalni 
karakter povesпog Ьitka mora Ьiti па delu kako u povesnom Cinu, tako i и razume
vanju tog cina. Stoga egzistencijalni osnov povesnog Ьitka ne sme ostati naspraman 
i stran razumevanju tog Ьitka, tako da mora Ьiti ukinuta drugost vremenitosti koja 
razumeva u odnosн па onu koja povesno egzistira. 

Hajdegerova potraga za egzisteпcijalпim korenom istorijskog znanja moze 
se citati i kao ukidanje temporalne razlike izmedu povesnog dogadanja i povesnog 
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razumevanja. Medu njima se sada uspostavlja specificna hijerarhija, u kojoj bitak 
povesnosti kao »izvornija« instanca mora Ьiti dominantan i u razumevanju povesti! S 
druge strane, pokazivanje egzistencijalnog korena istorijskog znanja ne ostavlja isto
rijsku nauku nedirnutom, vec је iz osnova dovodi u pitanje. Ukoliko је njegova svrha 
da demonstrira »na koji naCin povesnost tuЬitka kreira i hrani nauku koja se zove 
istorija« (de Waelhens, 1969: 235)- onda istorijsku nauku ocekuje temeljna revizija. 
Istini za volju, na stranicama Bitka i vremena uskraceno је izja5njavanje о duЬini i 
znacaju takve revizije, sto ipak ne znaci da ga nije moguce rekonstruisati. Ako se 
dosledno primeni Hajdegerov stav da objektivnost jedne nauke zavisi od izvornosti 
Ьitka u kojoj је njeno tematsko Ьiсе predato razumevanju, tada ne preostaje nista 
od »objektivnosti« kao vodilje istorijskog znanja. Jednostavno receno, kriterijumi 
povesnosti ne mogu Ьiti ispostovani i primenjeni u susretu sa pozitivnim istorijskim 
znanjima. Zbog toga ne treba da zacuduje da се strategija pomirljivog odnosa prema 
istoriji ubrzo nakon Bitka i vremena poprimiti sasvim drugaciju intonaciju. 

Na temelju teze da istorUu od\ikuje sustina koja је karakteristicna i za teh
niku, povesno-Ьitkovno misljenje се uloziti dosta truda da demonstrira apsurdnost 
stava sto od istorije ocekuje Ьi\о kakav »pozitivni doprinos«. То ne znaci da filozo
fija povesti nadalje ostaje izvan vidokruga Hajdegerovog misljenja, naprotiv, ali се 
primedbe koje su njoj upucivane u seЬi nositi nag\asen tematski pecat sto potice iz 
konfrontacije sa istorijom. Ona se odvijala u skladu sa prosirenim sadrzajima Haj
degerovog poznog misljenja sto pored ontologije, odnosno metafizike, ukljucuje i 
tematizaciju nauke, umetnosti i tehnike - bez koje se suceljavanje povesti bltka sa 
istorijom ne moze zamisliti. Drugim recima, obrat u pristupu istoriji karakteristican 
је zbog uvida da naucni postupak istorije na plasticniji nacin iskazuje sustinu metafi
zickog pristupa povesti od same filozofije povesti: 

а) istorija istraZuje s\ed dogadanja cime barata sa neautenticnim, linearnim 
vremenom; 

Ь) za razlogom nekog dogadaja ona traga tako, sto ga posmatra kao pos\edicu 
nekog uzroka koji se odlikuje vremenskim, ра samim tim i \ogickim prven
stvom; 

с) u tumacenju se oslanja na antropo\oske i psiholoske osobenosti povesnih 
aktera; 

d) pociva na fikciji vlastitog naucnog karaktera, tj. distanciranog utvdivanja 
»objektivnih cinjenica«, и сети је istorija identicna sa tehnickom manipu
lacijom predmetnim Ьicima; 

е) ostaje »slepa za buducnost« jer se koncentrise na odnos sadasnjosti i proslo
sti. 
Ukratko, istorijsko obja5njenje prema Hajdegeru moze Ьiti »ispravno«jedino 

zato sto pociva na postupku cija pozadinaje neizbezno manipu\ativna: »Proracunava
nje proslog, tj. istorija jeste tehnika onoga sto se ma.Sinski ne da obradivati. Та tehnika 
је sa svoje strane stavljana и pogon putem 'politike'. Sva istorija је 'politicka', ali 
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ne u spoljasnjem smislu da ona za svoj istaknut predmet ima politicke procese, vec 
time, da se ona - svesno ili nesvesno - drzi u sluzbl i pogonu celokupnog planiranja 
usmerenog na samoosiguravanje 'zivota'« (GA 69: 100). Na prvi pogled, ova kon
statacija predstavlja korekciju stanovista Rudolfa Hajma i njegove kritike ideoloskih 
konsekvenci Hegelove filozofije povesti. Za razliku od Hajma, koji је »upotrebu« 
filozofije u nefilozofske svrhe nastojao da predupredi posredstvom njenog oslanjanja 
na >юbjektivna« istorijska znanja, Hajdeger tvrdi da se uzaludnost tog nastojanja krije 
u cinjenici daje sama istorija а priori isporucena i diktirana od strane politicke sfere. 
Pritom, Hajdeger ovde ne misli prevashodno na teznju istoricara da svoj prikaz do
gadaja »prilagodi« stanovistu neke konkretne politicke opcije, vec insistira na tome, 
da do takvog »prilagodavanja« dolazi i onda, kada istoricar striktno s\edi zahteve 
vlastite nauke. ProЫem zapravo lezi u karakteru tih zahteva, u njihovoj cinjenicnoj 
»egzaktnosti« 1 na osnovu koje је Hajm ocekivao podrsku za filozofsko istraZivanje 
povesti. Kada nastoji da bude egzaktna, i insistira na >юbjektivnosti« svojih prikaza 
istorija najpre neuspesno zata5kava subjektivni karakter vlastitog rada: »U sustini 
istorije lezi da se ona temelji na subjekt-objekt-odnosu, ona је objektivna jer је 
subjektivna, а utoliko sto је ovo drugo, mora Ьiti i ono prvo, 'suprotnost' izmedu 
'subjektivne' i 'objektivne' istorije time nema nikakvog smisla. Sva istorija zavrsava 
u antropolosko-psiholoskom Ьiografizmu.« (GA 65: 494) 

Као oponent istoricarskom Ьiografizmu sto se temelji na kontingentnim i 
sustinski nepovesnim psiholoskim osobenostima, svoju poziciju prema istoriji Haj
deger zaostrava uz podrsku teze da је istina koju mogu ponuditi istorijske nauke 
srodnija konvenciona\noj ispravnosti na kojoj pociva stav svakida5njeg zivota, nego 
dostojanstvu sto kao svoj predznak ima ozblljno shvatanje istine: »Postoje istorijske 
istine. Ali da Ьi Ьile pojmljene kao takve, oni poimajuci najpre moraju i sami stajati 
u moci povesti. Tada oni znaju da је istorijska istina 'ро sebl' u smislu povrsne sva
kidasnje ispravnosti stavova besmisao, besmisleniji nego okrugli kvadrat.« (GA 39: 
145) Prepoznatljivi motiv kritike svakidasnjice i javnosti iz Вitka i vremena, sada 
је doblo i novo оЫiсје - nepovesnost svakidasnjice dovedena је u vezu sa njenom 
izmestenoscu, sa lisenoscu svakog kontakta sa onim sto је u povesti odlucujuce. Isto
ricar nije \ociran usred »moci povesti«, jer da је lociran, ne Ьi Ьiо istoricar. Onda 
Ьi odustao od svog programskog principa sto ga koncentrise na teznju da dopre do 
povesti >юbjektivno«, onako kako se ona zaista desila. U Hegelovom stilu, Hajde
gerov obrat potkopava povrsni odnos prema povesnosti u ime same povesti, povesti 
naprosto - i to voden uverenjem da izvan, ili »iza« svakidasnjeg toka povesnih ma
nifestacija ne lezi ravnodusna nepovesnost, vec dogadanje prave povesti. Naznake 
istinske povesti, prema njegovom misljenju nisu politickog porek\a, niti imaju Ьilo 
kakve veze sa politikom, u cemu se razaznaje i guЬitak svake Ыiskosti sa Hajmovim, 
ali i sa Hegelovim stanovistem. 

1 »Ocevidanje napredak kadaje па~е najnovije pisanje povesti ponovo postalo cinjenicno ... « (Haym: 1857, 
453) 
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Hajmovu nadu da Ьi konzervativna politika izguЬila uporiste manipulativnih 
propagandnih delovanja u »apstraktnom« poimanju povesti kada Ьi naisla na tvrd 
ora\1 u vidu spoja filozofije, istorije i cinjenica (koji Ьi sam ро seЬi unapredio ostva
rivanje ljudskih sloboda), Hajdeger indirektno i bez ostatka odbacuje i to iz dva ra
zloga. Ideoloska manipulacija politike ne moze Ьiti amortizovana od strane odnosa 
prema povesti sto је principijelno i sam jedna manipulacija. Nadalje, istorija pociva 
na distanci od svog predmeta, а Cinjenica da ima posla sa »predmetom«, cini је slic
nom prirodnoj nauci: »Као i u prirodnim naukama, u istorijskim naukama postu
pak nastoji da predstavi postojano i da povest ucini predmetom. Povest moze postati 
predmetna samo kadaje prosla.« (GA 5: 82) 

Upravo princip distance iskazuje srodnost izmedu istorije i politike, predu
slov bez kojeg one ne Ьi mogle da utvrduju, racunaju, preciziraju, odmeravaju, recju 
da simuliraju suverenu transmisiju proslosti u savremenost-i da proizvodefantazam 
povesne stvarnosti и osadasnjivanju proslosti. Zbog toga је nevidljivo partnerstvo 
politike i istorije unapred izguЫjeno za svaki nagovestaj buducnosnog, а samim tim 
i za ono sto sacinjava merodavno teziste same povesti: »Celokupna istorija proracu
nava dolazece iz njenih predstava proslog, odredenih putem sadasnjosti. Jstorija је 
neprestano razaranje buducnosti i povesnog odnosa prema dolasku usuda.« (GA 5: 
326) 

Argumentacija na kojoj pociva Hajdegerova tematizacija istorije zadrzava 
izvesan stepen filozofske prihvatljivosti sve dok ne progovori stanoviste u ime kojeg 
se ona provodi. Povest Ьitka Hajdeger izlaze kao negativ dominacije proizvedenog, 
planiranog i proracunatog. Od takvih »postignuca« ne boluju samo istorija i politika, 
buduci da one neprikosnoveno poreklo vlastite »sustine« zapravo duguju metafizici. 
Upravo metafizicki karakter celokupne novovekovne misli, prema povesno-bltkov
nom misljenju, dokazuje da se i filozofsko misljenje povesti odvijalo u sluzЬi tehnike 
proizvodenja, planiraпja i, uopste, raspolaganja povesnim svetom sto је u seЬi iska
zivalo naglaseпu komplementarnost sa tokom povesti u kojem se ogledao ideпticaп 
odnos povesnih aktera prema vlastitom svetu. То znaci da filozofija povesti princi
pijelno nUe postedena nijednog prigovora koji је izrekom upucen istoriji. Doduse, u 
Hajdegerovim radovima se ne moze pronaci tvrdnja koja doslovno ide u tom pravcu, 
alije svakako moguce naci svedocanstva koja indirektno potvrduju principijelno pro
sirivanje prigovora upucenih istoriji i na polje filozofije povesti. s druge strane, po
vesna uslovljenost istorijskog znanja govori u prilog teze da је veoma tesko zamisliti 
metafizicki deformisan lik istorijske nauke cije srediste је odredeno nemetafizickim, 
buducnosno orijentisanim pojmom povesti. 

Stavise, Hajdegerovi prigovori se produЫjuju unutar celokupnog povesnog 
realiteta, cime se nesumnjivo brise svaka granica izmedu specificnih naucnih ori
jentacija na polju objektivnog duha. Sa2eto receno, prema hiper-kritickoj poziciji 
Hajdegerovog misljenja, istinski povesni Ьitak predstavlja nepoznanicu celokupne 
povesti covecanstva: »Do sada covekjos nikada nije Ыо povesan. Nasuprot tome, on 
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је 'imao' i 'ima' povest. Jedino to imanje-povesti ujedno izdaje vrstн 'povesti' koja 
је ovde jedina misljena. Povest је posve odredena 'istorijskim', i tamo, gde se misli 
da је sama povesna stvamost obuhvacena i ogranicena u svojoj sustini, to se delorn 
dogada 'ontoloski': povesna stvarnost kao stvarnost po<;tajanja, а delom 'saznajno
teorijski': povest kao pros\o sto se moze utvrditi. ОЬа izlaganja su zavisna od onog, 
sto cini mogucim 'ontologiju' i 'teoriju saznanja', tj. od metafizike.« (GA 65: 492) 

Sagledana u svom konkretnom provodenju, Hajdegerova razlika izmedu 
imati-povest i blti-povesan najpre brise granice filozofskih kompetencija koje su za
crtane u poimanju povesti. Ono је daleko od direktnog uticanja na »proizvodenje« 
povesnog realiteta, bez obzira da li se uticaj sastoji u utiranju puteva buduce slobode 
kao kod Hajdegera ili u poziciji filozofa kao suvernog »funkcionera covecanstva« 
kao kod Huserla. Prividna antinomija Hegelovog pojma povesti sto pociva u cinjenici 
da stvami akteri povesnih dogadaja ne raspo\aZu filozofskim pojmom о njima, а po
vratno se odnosi i na distancu filozofa koja signalizira da onaj ko poima nikada nije 
direktan ucesnik- kod Hajdegeraje bez ostatka odbacena. 

Medutim, kada Ы neki od povesnih aktera unapred raspolagali celokupnim 
pojmom vlastitih delatnosti, onda ы celokupno preostalo covecanstvo postalo sred
stvo za ostvarenje tih spoznaja. Nadalje, to Ы oznacilo i dominacUu premodernog 
stanja »samoskrivljene nezrelosti« koja Ьi predstavljala sudblnski conditio svih pove
snih aktera sto su ostali liSeni dragocenog uvida u znacenje i konkretno ostvarivanje 
zahteva za pripadanjem povesti. Dodelivsi filozofu ulogu onoga ko poima, Hegel 
nije imao nameru da topos dogadanja svetske povesti premesti и kablnete i radne 
sobe, ve6 prevashodno da нkaze na neophodnost ocuvanja razlike u identitetu res 
gestae i historia rerum gestarum. Neodrzivost njihovog stapanja, do kojegje doslo u 
dvadesetom veku - dokazana је razornim ucincima »poimajucih kreatora« povesti. 
Pritom, ne treba prevideti da se to stapanje uvek odvija protiv Hegelovog misljenja, 
а ne zajedno sa njim. 

Inverzijom Hegelovog insistiranja na razlici dogadanja i poimanja unнtar 
identiteta svetske povesti, pozni Hajdeger ukida razliku, a\i i identitet. »Razvod« 
izmedн res gestae i historia rerum gestarum, potkrepljen је stavom da је principi
jelno moguce dogadanje koje nije neznatnog, vec 11ajviseg povesnog ranga, а odvija 
se bez ikakvog znanja о njemu: »Povest se moze dogadati, а da mi о njoj ne z11amo. 
Mnogo toga se dogada, sto nam nije poznato, а to dogadanje nije nevaZno. Povezi
vanje povesti i znanja о povesti onda је besmisleno poput stava: nema prirode bez 
prirodne nauke. Sta se povesti tice nauka о povesti? Poslednjaje upucena na prvu, ali 
nije i obrnuto.« (GA 38: 90) Stavljena naocigled povesti Ьitka, ontoloska diferencija 
raskida sa identitetom dogadanja i poimanja, ali ne zato da Ьi oslablla »poimanje«, 
vec da Ьi ga osnaZila. Dejstvo te razlike ostvaruje dvostruki ucinak: 

а) apstrahovanjem od prividne »realne povesti« povesno-Ьitkovno miS\jenje 
se oslobada okova sto ga sputavaju da prodre u »cistinu« koja је na delu u 
povesti, а principijel110 nije dostupna u svojim manifestacijama; 
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Ь) filozofsko misljenje sebe \egitimise kao onu instancu koja utire put, i time 
kreira povest na posredan nacin, buduci da misao povesti ne Ьiva prevedena 
и povesni realitet posredstvom direktnog filozofovog ucesca и njemu, vec 
time st0 »utire put« svojevrsnom povesnom odnosu prema Ьitku и razlici 
spram Ьiса. 
Povratno suceljavanje Hajdegerovog povesno-Ьitkovnog stanovista sa isto

rijsko-filozofskom perspektivom misljenja povesti bez sumnje dovodi do zanimljivih 
rezultata. Upad\jiva »iakoca« koja prati promociju nesamerljivosti povesti Ьitka и 
odnosu na celokupnu tradiciju filozofije, pociva na zanemarivanju kako »povrsnog« 
sloja vidljivih manifestacija povesnog sveta, tako i same geneze poimanja povesti, 
cija ontoloska i saznajno-teorijska verzija su unapred osudene na osnovu optuzbe 
koja ih tereti kao nepopravljivi metafizicki proizvod. Sa stanovista povesti Ьitka, ina
ugurisanje jedinstvenog pojma povesti, te tematizacija univerzalne povesti и 18. veku 
predstavljaju kontingentnu cinjenicu koja za misljenje sto zeli da bude povesno ne 
moze Ьiti obavezujuca. Stavljanjem zaborava razlike izmedu Ьitka i Ьiса и srediste 
onoga sto је nazivano svetska povest, postalo је potpuno svejedno da li је do konsti
tuisanja pojma povesti doslo и 18. veku, и misljenju Tome Akvinskog ili и Platonovoj 
fi1ozofiji. 

Fundament filozofskog pojma povesti stoga ne lezi niti и epohalnim osobenos
tima samog povesnog rea\iteta, a\i ni и »pomirenju« filozofije i povesti unutar filozofije, 
do kojeg је doslo stavljanjem povesnog predznaka и sredisnje filozofske pojmove i 
filozofsko misljenje kao takvo. Naprotiv, fundament povesti nUe povesan sam ро seЬi, 
vec samo kao zapocinjanje mis1jenja и razlici Ьitka spram Ьiса. Na1azeCi povesni Ьitak 
и rea\itetu vlastitog intersubjektivnog sveta, celokupno povesno misljenje nije cinilo 
nista drugo, nego metafizicki uzivalo neslobodnu bezazlenost imanja-povesti, sto znaci 
daje sustinski ostvarivalo pretpostavke »tehnickog« odnosa prema ЬiCima. 

Teza о proizvodenju, planiranju i kontrolisucem odnosu prema povesti sto 
pociva na stavu raspolaganja vlastitim posedom, tradicionalnu filozofiju povesti si
tuira samo kao naknadni odraz konstelacije Ьitka i Ьiса kojaje utvrdena vec и grckoj 
ontologiji, ponistavajuci na taj nacin njeno samorazumevanje и suprotnosti spram 
ontoloske tradicije i nesamerljivosti sa njom. Svodenjem filozofije povesti na pri
vezak ontologije, Hajdeger је neutra\isao jedinog potencijalnog oponenta povesno
Ьitkovnom misljenju, mada se stice utisak da Ьi za njegovo profilisanje Ьilo mnogo 
merodavnije suocavanje sa epohalnim novumom sto је doveo do konstituisanja filo
zofskog pojma povesti i sa njegovom konkretnom artikulacijom, nego sa medusob
nom umrezenoscu filozofije povesti i istorijske nauke kojoj se pozni Hajdeger uvek 
iznova obracao. 

»Cisteci« povest od metafizike, Hajdeger је »pocistio« i samu povest. Sve 
sto mu је preostalo za tematizaciju povesti Ьitka, pocevsi od terminologije, ра do pro
Ыemskih polazista samog pojma - unapred је razreseno sa Ьilo cim sto Ьi se moglo 
podvesti pod covekovo iskustvo povesti. Povesno-Ьitkovno misljenje ustremilo se 
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ka necuvenom zadatku - odredenju povesti putem pojmova i proЫema sto ne poticu 
iz samog iskustva povesti, vec upravo pretpostavljaju prevazidenost i napustanje tog 
iskustva. Tvrdnjom da covek zapravo nije ni Ьiо povesan, Hajdeger ukazuje da on 
to tek treba da bude, sto pored ostalog znaci i da konvencionalna shvatanja povesti 
и tome ne mogu Ьiti od pomoci. Kada povesno-Ьitkovni filozof govori о povesti, on 
и striktnom smislu пе zna о сети govori, jer se и tom govoru ne oslanja ni na sferu 
rodnog iskustva, niti na licnu povesnost. Govor о povesti stoga ne zeli i ne moze da 
bude »razumljiv«, jer njegovajedina poruka ukazuje na advent dosad neiskusenog, 
ali principijelno iskusivog. Dakako, u nesaopstivosti i nerazumljivosti povesti Ьit
ka Hajdeger ne vidi nedostatak, nego upravo simptom oslobodenosti od metafizike, 
smatrajuci ga dovoljnim pouzdanjem za iskorak iz Ьiса sto pripada samom Ьitku: 
»svako misljenje Ьitka, celokupna filozofija, nikada ne moze Ьiti potvrdena posred
stvom 'cinjenica', tj. putem Ьivstvujuceg. Cinjenje sebe razumljivom је samouЬistvo 
fi\ozofije. Idolopoklonici 'cinjenica' nikada ne primecuju da njihovi idoli sijaju samo 
и zatamnjenom sjaju.« (GA 65: 435) 

Napustanjem cinjenicnog sveta u kojem dominiraju Ьiса, svaka primesa 
kritickog tona и povesno-Ьitkovnom misljenju Ьila је unapred situirana izvan veza
nosti zafactum brutum osadasnjivanja proslosti. Na taj nacin опо se pozicioniralo и 
poverljivi odnos osluskivanja Ьitka, а njena ostrica је, s опе strane prevladavanja, и 
najboljem slucaju ciljala na novu svetlinu и dogadanju Ьitka. Drugim recima, Hajde
gerove pozne analize istorijskog znanja i metafizicke sputanosti pojma povesti una
pred su obesmislile svaku vrstu »otvorenog« komunikativnog dijaloga sa vlastitom 
savremenoscu, ali i sa Ыiskom prosloscu, buduci da one jednako preskacu diferencUu 
Ьitka i Ьiса, а time i napetost izmedu skrivanja i raskrivanja samog Ьitka. Suocavanje 
sa povesnim svetom mora Ьiti sein-geschichtlich, sto znaci da se odvija mimo onoga 
sto se do Hajdegera smatralo povesnim svetom. Medutim, Hajdeger time kao da pre
vida Jatentnu opasnost vlastitog povesnog stava - onaj ko vlastitu povest gradi izvan 
povesti, samog sebe prakticno isporucuje2 neumoljivim zahtevima svakidasnjice, 
buduci da svesno odustaje od mogucnosti da im se suprotstavi uz pomoc sredstava 
sto se ne svode samo na odЬijanje i poricanje. Na taj nacin covek ostaje bez rea\nih 
kapaciteta и suocavanju sa povesnim dogadajima vlastitog zivota. Receno Hajde
gerovim vokabularom, imanje-povesti nadmocno pokazuje svoje pravo i vazenje u 
odnosi na nemoc blti-povesan. Tokovi tehnicko-manipulativne povesti zapravo ne 
nai\aze ni na kakav otpor od strane stava sto је usmeren ka povesti Ьitka i sa sa njim 
onda mogu rade sta god zele - а sve sto on moze upotreЬiti и vlastitu odbranu jeste 
da im »opusteno« prebaci da predstavljaju izraz metafizike i razobrucene vladavine 
tehnike. 

Ovaj proces Svan identifik11je 11 deistorizovanj!I koje se karakteri~e za11zimanjem distance od povesnog reali
teta. Опо ujedno sacinjava i proЫematicn11 pretpostavk11 na kojoj se odvija Hajdegerovo opove~civanje Ьitka: 
))Odnos deistorizovanja i opove~civanja, zauzimanja distance naspram toka istorijske povesti i vezivanje za 
su~tin11 dogadanja ll tom toku, preti da se preokrene LI isporucenost ~to је - prakticki bez odbrane u odnost1 
na zahteve fakticiteta.« (Schwan, 1989: 167) 
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»Stavljaпjem u zagrade« povesti Ьiса u пastojaпju da dode do пј епе Ьitkovпe 
sustiпe, izvorni feпomeпoloski postupak Hajdeger deformise utoliko, sto izjasnjava
пje о »istiпi« te povesti пе traii u пјој samoj, vec uпutar postupka sto traпsceпdira, s 
tim da se ta traпsceпdeпcija vise пе traii па poUu traпsceпdeпtalпe svesti, vec se oce
kuje od straпe samog Ьitka. Odustajanje od puпine zahvatanja datosti vodi unatrag 
ka Ьitkovпim pretpostavkama пjegove prazniпe i nistavnosti, sto uvek iznova Ьivaju 
legitimisaпe putem teze о neodrzivosti boravka u svetu Ьiса. Na toj osпovi, Hajdeger 
је Ьiо uvereп da drugi pocetak predstavlja alternativu nihilistickoj povesti Ьiса. 

»РОСЕТАК ЈЕ NUZDA PROPASTI« 

Prema poziciji povesпo-Ьitkovпog misljenja, filozofsko poimanje povesti 
Ьilo је odredeпo istorijski, а istorija је, opet, pocivala na metafizickim pretpostavka
ma. BuduCi da pitaпje о povesti Ьitka pociva na prodoru u prevladavanje metafizike 
(cemu prethodi misaoпo iskusavanje пјепоg dovrsenja), Hajdegerovo misljenje се 
zauzeti nepomirljiv stav u odпosu па istoriju i па filozofiju povesti. Nema te kriticke 
interveпcije ili samokorekture koja Ьi im mogla pomoci da пapuste svoju metafizicku 
osnovu - stoga se u tvrdnji da dokle god је istorije i filozofije povesti, dotle се Ьiti i 
metafizike - moze ideпtifikovati i dosledпa konsekvenca Hajdegerovog stava. Medu
tim, uprkos cinjeпici da Hajdeger nije ocekivao da се istoricari i filozofski mislioci 
povesti sami od sebe spoznati prevazidenost vlastitog zanata i okrenuti se necemu 
drugom, situacija povesno-Ьitkovпog misljeпja ipak пiје ocenjena kao bezizlazпa. 
Njena perspektiva ogleda se u uverenju daje metafizika iscrpela celinu vlastitih mo
gucnosti. Stoga se, pored svedocanstava о dovrsenju metafike koje pruzaju Hegelova 
i Niceova filozofija, moze govoriti i о istoriji kao svojevrsпom dovrseпju3 meta
fizicke tradicije. Utoliko pre, sto se upravo па osпovu te tradicije ispostavlja para
lelno stavljaпje pojma povesпe stvarnosti s jedne, ali i otelotvorenja metafizike qua 
povesti, sa druge strane. lzbegavajuci mogucnost da i sam podlegne istoricarskom 
postupku racunanja, Hajdeger пUе zeleo da tvrdi da dovrsenje metafizike oznacava 
i ultimativni opoziv istorijske nauke, ali takav ishod priпcipUelno proistice iz пјеnе 
metafizicke sustiпe. Stoga povesno-Ьitkovno misljenje oprezпo odblja da prognozira 
da се se ono sigurno dogoditi i kada се se to desiti - »odluka« је unapred prepustena 
samom Ьitku: »Doduse, da li се covek dosegпuti povest i da li се пjegova sustina doci 
povrh Ьiса, da li istorija moze Ьitiponistena, to se ne da izracuпati; to stoji do samog 
Ьitka.« (GA 65: 492) 

u svakom slucaju, опо sto povesпo-Ьitkovno misljeпje moze reci а da pritom 
пе zapadпe u opredmecujuci proracuп, jeste da povest Ьitka i tehnicka sustina istorije 
stoje u odпosu obrпute srazrnere. Kada povest postaпe sustinska, istorija guЬi svoj 

3 Analizirajuci Hajdegerovu tvrdnj11 da covek јо~ nUe Ьiо povesan Espozito dolazi do istovetnog zakljucka: 
»Za Hajdegera је istorijsko ovde obelezje i, па izvesan nacin, dovr~enje metafizicke tradicije.« (Esposito, 
1995:34) 
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temelj i time postaje suvisna, ali va.zi i obrnuto - buduci da povest bitka ne moze Ьiti 
merena istorijskim merilima-njena suspenzija ostaje na snazi, sve dok istorija ostane 
ovencana neprikosnovenim oreolom nauke bez koje se ne moze zamisliti covekova 
orijentacija и svetu povesti. S druge strane, medusobna isprepletenost povesti i istori
je predstavlja pouzdan signal da nepovesnost dominira и odnosu na sustinsku povest 
Ьitka: »Doba kojemje za 'povest' neophodna istorija unapredje оЬе izmesalajednu и 
drugoj, sto dokazuje da mu sustinska povest ostaje otkazana; а stoga ono nepovesnost 
goni ka (pustosenju).« (GA 66: 167) Zbog toga povest Ьitka insistira na najstrozem 
mogucem diskontinuitetu и odnosu na istoriju i filozofiju povesti. Medutim, da mar
kiranje tog diskontinuiteta ne Ьi ostalo prepusteno tami neodredene buducnosti i da 
Ьi se uspostavila razgovetna granica и odnosu na bastinjeni pojam diskontinuiteta, 
Hajdeger poseze za argumentom drugog pocetka koji се predstavljati prepoznatljivu 
lozinku povesno-Ьitkovnog misljenja. Тime се se и filozofsko promisljanje povesti и 
velikom stilu vratiti proЬ!em pocetka povesti, u kojem је i znatno pre Hajdegera Ьiо 
tra.zen kljuc sto otkljucava zagonetku povesti. 

Povesni ројат pocetka се kod Hajdegera doblti sasvim specifi.Cne konture. 
Misao pocetka unapred је razresena od Ьilo kakve veze sa nerazgovetnim dogada
njem sto ostaje nepristupacno usled proteklih milenijuma sto nas nepovratno razdva
jaju od njega. О pocetku povesti prema Hajdegeru nema potrebe nagadati, jer se on 
odlikuje dostojanstvom i samosvojnoscu koja se moze interpretirati и dvostrukom 
smislu. Као pocetak povesti, on utvrduje vanredno znacajnu liniju razdvajanja koja 
ocrtavajaz izmedu povesnog i nepovesnog sveta, izmedu povesti ipraistorije. S tim 
и vezi је i druga osobenost pocetka. Buduci da njega odlikuje ucinak ustanovljenja 
povesti, pocetak и sebl izrazava i odredenu vrstu zahteva upucenog potonjoj povesti. 
Тај zahtev је kod Hajdegera misljen и smislu obaveznosti koja ostaje rezervisana 
samo za ono sto inaugurise povest- povesni Ьitak coveka ne sme da se distancira od 
pocetka, da ga napusti ili cak opovrgne. Naprotiv, pocetak је svojevrsna paradigma 
povesti Cije vazenje mora Ьiti odrzano. 

Pocetak је poput povesnr;1g standarda ili nivoa ispod kojeg se ne sme pas
ti, jer је takav pad neminovno pad и nepovesno. Na taj nacin Hajdeger ne samo 
da sugerise nacelnu mogucnost komunikacije sa pocetkom povesti, nego, stavise, 
insistira ne njenoj neophodnosti.4 Dakako, novovekovna zamisao povesti prevas
hodno tematizuje procesualnost postignuca ljudskog roda. Sa svojom celokupnom 
pojmovnom pozadinom i mislju о diskontinuiranom kvalitativnom prelazu izjednog 
povesnog lika и drugi, ona se iz osnova protivi i opovrgava ono sto Hajdeger zove 
pocetkom. Usled toga, svaki prigovor sto na pretpostavci posredovanog hoda povesti 
tvrdi da se sa savremenog povesnog stanovista ne moze direktno komunicirati sa 
4 Ilustrujuci Hajdegerov11 zamisao pocetka, Patocka је u_interpretacij11 11veo i misao borbe, tj. specificnu fi-

lozofsko-povesn11 relevantnost Heraklitovog pojma В 8,::Н: »pocetak uci ono sto covecanstvo ne zeli da 
raz11me 11prkos bezmerne tezine povesti i ono, sto mu verovatno donosi tek poznije vreme koje је dostiglo 
vrhunac ponistavanja i propasti: da zivot ne tre~a raz11meti sa stanovista dana, dakle na osnovu pukih rokova 
i prihvatanja, vec sa stanovista borbe, noCi, В 8,::Н.« (Patocka, 1988: 68) 
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pocetkom povesti - iz perspektive povesno-Ьitkovno misljenja nece Ьiti nista drugo, 
nego izraz distance sto је fingirana metafizickim racunanjem vremena: ))Racunato 
prema istorijskom racunanju vremena, ono najranije је najstarije, а procenjeno pre
ma uoblcajenom razumu, onda је i zastarelo. Ali najranije moze Ьiti prvo i prema 
rangu i bogatstvu, prema izvornosti i vezanosti za nasu povest i predstojece povesne 
odluke. U tom sustinskom smislu, to prvo је za nas Grcka.« (GA 51: 7) Posredstvom 
misli о pocetku, Hajdeger је proЬtemski upotpunio i zaokruzio povesno-Ьitkovno 
suceljavanje sa istorijom i filozofijom povesti. Svoju merodavnost za odredivanje 
povesnog Ьitka coveka, istorija, jednako kao i filozofija povesti - zahvaljuje padu 
povesnog pocetka - и njima pocetak nalazi svoju propast. Stoga i stav da је pocetak 
nuida propasti (GA 70: 91) valja citati dvosmerno. S jedne strane, radi se о nuidi 
pocetka, stoga sto је potrebno uspostavljanje sustine povesti, ali је i, s druge strane 
nuzda pocetka diktirana od strane njegove propasti, sto upucuje na obnovljeni, drugi 
pocetak. Propast pocetka tako doblja ulogu prelaza iz prvog и drugi pocetak, ali ta 
propast nije misljena kao ucinak metafizike, cime Ьi se ona na mala vrata provukla 
kao konstituens povesno-Ьitkovnog misljenja - ne, tu ulogu doblja sam pocetak kao 
propast: ))Samo ono pocetno moze propasti, jer propast је sunovrat и pocetak tako da 
taj pocetak dopusta zapocinjanje drugog pocetka. U sebl se propast na njega odnosi. 
Posto sa povesno-Ьitkovnog stanovista metafizika nije nista pocetno, onda ona ne 
moze propasti vec samo skoncati.« (GA 70: 86-87) U govoru о drugom pocetku 
ogledaju se i razlozi zbog kojih Hajdeger odblja mogucnost doslovnog i bezuslovnog 
»ponavljanjQ(< prvog pocetka, u smislu prostog zaobllazenja celokupne nepovesne 
metafizike i uspostavljanja zajednicke kopce sa pocetkom и onom oЫiku koji је оп 
imao sve dok nije zapocela njegova metafizicka propast. Neposredno oponasanje 
prvog pocetka nije moguce, jer nuida ukazuje na breme i tezinu drugog pocetka. 
On је opterecen dubokim korenima metafizike sto mogu sa lakocom Ьiti savladani 
samo od strane naivnog filozofskog stava koji time dokazuje da zapravo ne prepoz
naje nuidu. Razumeti sada5njost van razvoja, а unutar nuzde pocetka, za Hajdegera 
znaci razumeti buducnost posredstvom proslosti, ali ne neposredne retencionalnosti, 
niti Ьilosti onih iskustava sto se jos uvek isticu kao relevantna i aktuelna. Razumeti 
buduCi pocetak znaCi zakoraciti и ravan sto markira radanje i izvor povesti, пjenu 
nosivu snagu, ра makar ono sto sledi nakon tog pocetka svoju osobenost gradilo 
na rascepu i kidanju vezanosti uz pocetak. Nasuprot Gadameru, drugi pocetak се 
negirati hermeneuticku produktivnost vremenske distance, smatrajuci da autenticna 
povest meandrira izmedu vremenskih razmaka sto se mogu proracunati i nadvre
menski odredenog poricanja vremena. Та negacija nece Ьiti nimalo slucajna, vec 
се pocivati na strateskim razlozima. Hermeneutika vremenske distance izЫedela Ьi 
svaku vrstu Ыiskosti sa pocetkom, а time Ьi neminovno poremetila celokupan okvir 
Hajdegerovog tumaceпja metafizike i legitimacije vlastite pozicije na tragu drugog 
pocerka. Umesto na vremensku distancu, nuzda се se osloniti na dva pocetka kao 
dva nezaшenljiva orijentira bez kojih Ьiva obesmisljena. Medutim,povesni pocetak i 
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пjegova metafizicka propast Ьivaju devalviraпi kada se stave samo kao iпterpretativпi 
obrasci. Опi su za Hajdegera пesto vise - oпtoloski i povesпi uslov drugog pocetka. 

Povesпo-Ьitkovпo misljeпje tako poprima karakter vlastite povesпe uslovlje
пosti, cime u vidokrug Hajdegerovog misljeпja povesti prodire i vaiaп momeпat koji 
је upadljivo пedostajao povesnosti Bitka i vremena. Uvereп da pitanje о povesti Ьitka 
i samo proistice iz povesti i пјепе пuide, Hajdeger iskazuje izostreпu svest о proЫe
mu sto је otvoreп пjegovim vlastitim stanovistem. Тај proЫem se sastoji и raskriva
пju drugog pocetka пaocigled prvog pocetka sto је па kraju, ali jos uvek пUе пapustio 
povesпu pozornicu, pri cemu mu и tome drugi pocetak ne moze »pomoci« kritikom 
ј poЬijanjem, jer time paradoksalпo pruza impuls zivota onome sto је sustiпski vec 
bezivotпo. Stavise, Hajdegeru se mora odati prizпanje za nesvakidasпju dosledпost 
vlastitom stavu. Опа se ogleda и oprezпosti sa kojom је рrасеп govor о prebolje
vanju (Verwiпduпg) metafizike, о prevladavanju sto пiје proizvedeпo staпdardпim 
metafizickim sredstvima prevladavaпja. Povest Ьitka ne moze Ьiti oktroisaпa, niti 
пјепо misljeпje moze trijumfalпo proglasiti opoziv пepovesnog sveta i drugi pocetak 
povesti. Utoliko drugi pocetak nije olaksan prvim, пеgо stoji и delikatпijoj povesпoj 
situaciji od prvog pocetka. Medutim, и nuidi pocetka otkriva se i unutrasпji raskorak 
izmedu tumaceпja metafizickog sveta kao пepovesпog i ocekivaпja njegovog pove
sпog raspleta. Povest Ыtka poCiva па pretpostavci povesпog dovrseпja sveta sto је 
priпcipijelпo пероvеsап. 

КА AFIRМACIJI DRUGOG РОСЕТКА 

Jedпostavno rесепо, teskoca drugog pocetka sastoji se и пemogucпosti mar
kiraпja povesпe koпstelacije и kojoj su zadovoljene sve pretpostavke za пjegovo 
istiпsko zаросiпјапје: »Zadatak Grka пiје Ьiо пista maпji пеgо stavljaпje pocetka fi
Iozofije. Za паs је mozda najteze da pojmimo taj pocetakjer stojimo okruzeni krajem 
tog pocetka. Pritom kraj razumemo и dva smisla: kraj, ukoliko u seЬi sakuplja sve 
sustiпske mogucпosti povesti pocetka - пе prestaпak i ne puko vise-пe, vec obrпuto: 
potvrdivaпje pocetka па naciп dovrseпja пjegovih mogucпosti koje izrastaju iz опоgа 
sto sledi паkоп pocetka ... Uj еdпо; ali i pre svega, stoj imo и atmosferi kraj а Zapadпog 
misljeпja и drugom smislu, prema kojem kraj zпaCi: izlaZeпje i razi!aZeпje sa stoleci
ma pripremanim i izgradivaпim stapanjem razlicitih pozicija, vredпovaпja, pojmova 
i 'sistema'. Тај kraj - dejstvo опоgа sto је iskoreпjeпa i cak пesazпatljiva predaja 
ukruceпog пасiпа misljeпja- ima svoje vlastito trajaпje, verovatпo jos veoma dugo.« 
(GA 45: 132) Kada Hajdeger tvrdi da prevladavaпje metafizike moie trajati duie od 
пјепе celokupпe povesti, опdа se и pozadiпi odolevanja iskuseпju racunajuceg stava 
ipak krije povereпje и mogucпost razvitka povesnih dogadaja koji се staviti tacku па 
povesпi usud пovovekovпe metafizike. Premda Hajdeger to пigde izrekom ne tvrdi, 
staпoviste drugog pocetka pociva па misli razvoja sto vremeпski nije omedeп, ali se 
пасеlпо odvija pod predzпakom пegativпe teleologije. То zпaci da telos пiје sabran 
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и pozitivitetu Ьitkovne povesti kao vrhuncu ka kojem pritajeno stremi citava povest, 
vec, buduci da је ravnomerni prelaz iz metafizike и povest Ьitka nemoguc - taj telos 
upucuje na ostvarenje pretpostavki za potpuno gasenje metafizicke povesti. Naravno, 
и tom razvoju ne dogada se napredovanje и smislu uspostavljanja novih povesnih 
oЫika - negativni telos nepovesne metafizike oznacava proces bezuslovnog urusa
vanja novovekovlja cije trajanje је ро sebl ravnodusno, jer и autenticnoj povesti vre
mensko rastojanje naprosto iscezava. Za Hajdegerov transepohalni rezime povesti, 
sto antiku, srednji vek i moderno doba tematizuje и svetlu principijelno jedinstvenog 
dogadanja и kojem Ьitak izmice - vatan је jedino njegov vrhunac и obezbedivanju 
»cinjenicnih« preduslova za zapocinjanje drugog pocetka povesti. 

Imamo li и vidu da otvoreno izjasnjavanje и prilog takve vrste povesnog 
razvoja za Hajdegera nije dolazilo и obzir, ondaje razumljivo zbog cegaje povesno
Ьitkovno misljenje odabralo indirektnu argumentaciju koja zaobllaznim putem govo
ri и prilog ostvarivanju pretpostavki za drugi pocetak. Strateska uloga и tom poslu 
prepustena је analizi umetnosti, а posebno pesnistva, njegovog jezika i jezika kao 
takvog; tumacenju metafizicke sustine nauka i tehnike, te povesnoj interpetaciji He
gelove i Niceove filozofije kao dovrsenja prvog pocetka. Sa napustanjem subjektivno 
centriranog misljenja povesti Hajdeger се na merodavan nacin zaceti ono sto Ы se 
moglo oznaciti kao postmoderno misljenje povesti, ali se и njegovim argumentima и 
prilog drugog pocetka mogu identifikovati, ako ne premoderni, onda svakako roman
ticarski motivi и razumevanju povesti. Buduci da oni narocito dolaze do izrataja и 
povesnoj ulozi nihilizma i umetnosti, zavrsna razmatranja Hajdegerove povesti bltka 
bazirace se na analizi onih motiva sto ukazuju koliko zamisao drugog pocetka duguje 
romanticarskoj tradiciji. Тај dug ogleda se и dva proЫema sto upucuju na sredisnji 
interes romanticarskog misljenja povesti: 

а) »dijagnoza« unutrasnjeg toka svetske povesti; 
Ь) naCin prevazilazenja aktuelnog povesnog trenutka sto је okarakterisan 
kao dovrsenje stranputne povesti. 

а. Nihilizam kao nada povesno-bltkovnog miS!jenja 
Raspon izmedu prvog i drugog pocetka zahtevao је od Hajdegera uvid и povest 

kao jedinstvenu celinu. Provodenje tog zahteva moralo је Ьiti и saglasnosti sa mode
lom povesno-Ьitkovnog misljenja, dakle povesno, ali s obzirom na konstelaciju samog 
Ьitka. Stoga се Hajdegerovo Citanje svetske povesti Ьiti ontolosko, а uvid и ontologiju 
odvijace se и direktnoj relaciji sa usudom povesti. Pritom се taj postupak nastojati da 
zaoblde zamku »principijelno« vodene interpretacije sto se oslanja na metodski otisak 
jednogprincipa и mnostvu povesnih pojava: »Jedinstvo i pripadnost povesti odreduje se 
izjedinstvenosti bltka ... sustinske relacije prema povesti ne temelje и opstosti mnostva 
(metafizicki), vec и jedinstvenosti jednostavnog.« (GA 70: 44) Ono najjednostavnUe, 
ali i najbogatije prema Hajdegeru је pocetak, sto znaci da vremenovanje povesti kao 
ontologije i ontologije kao povesti jeste vremenovanje samog pocetka. Pritom, vreme-
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novanje pocetka uvodi vainu diferencUu izmedu dva heterogena modela vremenitosti 
- izmedu pocetka kao Anfang i pocetka kao Beginn. Vremenovanjem Beginn, pocetak 
ubrzo Ьiva napusten, Cime se pokazuje kao potpuno sekundaran u odnosu na dogadaje 
sto се uslediti za njim. Beginnje stoga Ыizak pocetku u racunanju vremena u kojemje 
on samo polazna tacka lisena sustinske samostalnosti. Pravo, autenticno vremenovanje 
pocetka moguce је samo kao Anfang, tj. svojevrsni izvor sto ne prestaje da izvire, ali se 
ne moze razgovetпo prepozпati U dogadajima koje zacinje, vec је »U potpuпosti tu tek 
па svom kraju«. (GA 39: 3) Iz perspektive pocetka qua Aпfang, povest se пе pokazuje 
kao razvoj pojediпih povesпih likova, пiti kao пapredovanje svesti, Ьila опа о slobodi 
ili о Ьilo cemu drugom. S druge straпe, povest пiје пi puko пazadovanje koje kores
pondira Spenglerovim zamislima, jer one predstavljaju puku inverziju pojma povesti 
sto racuna sa buducnosnim napretkom, jedino sto је kod пјеgа taj proracuп usmeren u 
skladu sa progпozom propasti. 

Nakon odbacivanja jedinstva u mпostvu i raskida sa interpretativnim mo
delima sto se oslanjaju na napredovanje i nazadovanje, svetskoj povesti preostao 
је lik metafizickog odlaganja vremenitog poslanja sto је upuceno od strane samog 
pocetka. 5 Premda nije vremenski oroceno, to odlaganje u seЬi ipak ukazuje na odre
deпe granice. Kriterijumi na osпovu kojih Hajdeger konstatuje te graпice ponovo 
su dvostruki - povesni i Ьitkovni. »Bitkovni« razlog govori u prilog zavrsetka tog 
odlaganja, а potice iz odпosa Ьitka i Ьiса - pouzdanog sredstva za konkretnu proce
nu о »izvornosti« svake pojediпacne metafizike, ali i metafizike u celini. Kada Ьiсе 
ostane usamljeno, а Ьitak poprimi predznak puke zaЫude, ondaje time dat i ozЬiljan 
signal kraja metafizike. Do identicnog rezultata koji govori о kraju, Hajdeger dolazi 
i zaoЬilaznim, »povesnim« putem jer upravo on pokazuje da su: »iscrpljene sиStinske 
mogucnosti metafizike. Poslednja od tih mogucnosti mora Ьiti ona forma u kojoj nje
na [ metafizicka- prim.aut.] sustina postaje izokreпuta. То izokretanje se ... odvija па 
razlicite пacine u Hegelovoj i Niceovoj metafizici.« (Heidegger, 1961: 201) Dakako, 
za povesno-Ьitkovno misljenje Hegelova i Niceova filozofija predstavljaJu mnogo 
vise od pukih svedocaпstava о kraju metafizike. 

Kada је rec о Niceovom znacaju, on seze zпаtпо duЫje od dokaza о demonti
ranosti transcendentпih okvira oko covekovog postojanja ili о slomu transcendentnih 
vrednosti. Naime, za stanoviste drugog pocetka пеоЬiсnо је vaZ:na misao nihilizma, 
jer ona omogucava pronalaienje zajednickog imenitelja za »Ьitkovnu« i »povesnu« 
stranu kraja metafizike. Stavise, ona u jednoj reci obuhvata dogadanje skrivene pove
sti koju је najavio Hajdegerov opoziv identiteta res gestae i historia rerum gestarum. 
Misljen strogo povesno, nihilizam guЬi svoje niceansko znacenje i predstavlja nevid
ljivo nalicje dogadaja koji se vekovima povesno dogadaju bez eksplicitnog znanja о 

5 U svojoj kritici Hajdegerovog poznog pristпpa povesti Habermas је umesno skrenuo paznjп па novu zamisao 
vremenovanja kao tuvanja sпverenog potetka: »Hajdeger temporalizuje potetke koji u oЫiku nezamisli
ve sudЬine naprosto zadrzavajп st1verenitet onog Prvog. Vremenitost tubltlш sada је jos samo venac sebe 
vremenцjuceg usuda bltka. Vremenovano је опо i::vorno filo=ofski prvo.« (Habermas, 1985: 181) 
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пјети. Skrivena povest i kraj metafizike koincidiraju utoliko, sto nihilizam prevas
hodno govori о viseslojnom procesu unutrasnjeg ispunjenja i dovrsenja besmisla. 
Тај proces је dovrsen onda, kada od Ьitka ne preostane doslovno nista, sem reci bez 
znacenja: »Misljen iz usuda Ьitka, nihil nihilizma znaci da sa Ьitkom nije nista.« (GA 
5: 264) Suceljena sa parametrima povesno-Ьitkovnog misljenja, Niceova filozofija 
nije samo vesnik povesti qua nihilizma, vec је i njen dos\edan izraz. Buduci da se 
oslanja na misao vrednosti, »koristi za zivot«, Nicov postupak »prevrednovanja« vrti 
se oko analize kategorija metafizickog porekla, i stoga vrhuni u predrucnom Ыси, а 
ne u bltku. Niceova misao stoga se krece unutar, а ne izvan kraja metafizike. 

Uprkos metafizickim predznacima, Hajdeger је Ьiо uveren da pojam nihi
lizma moze Ьiti preobraZen u povesno-Ьitkovnu dijagnozu koja је kadra da premosti 
skriveno dogadanje izmedu dva pocetka: »nihilizam jeste povest; on sacinjava su
stinu Zapadne povesti jer sapdreduje zakonitost metafizickog temeljnog stavljanja 
i njegovog odnosa. Temeljna metafizicka stavljanja su tlo i oЬ\ast onoga, sto ina
ce poznajemo kao svetsku povest, odnosno posebno kao povest Zapada. Nihilizam 
odreduje povesnost te povesti.« (GA 48: 98) Misleci nihilizam zajedno sa Jingerom 
kao »veliku sudЬinu, kao temeljnu тос cijem uticaju niko ne moze umaci«, (Jiinger, 
1950: 250) Hajdeger u sadrzinskom pogledu nije u potpunosti iskoracio iz tradicije 
promisljanja tog pojma koji nastaje kao svojevrsna oznaka za jaz izmedu dva sveta 
isprafujena od svakog smisla i znacenja - idealnog, sto је postao neodrziv i suvisan - i 
realnog sveta koji је postao puko popriste, liseno svake unutrasnje orijentacije. 

Kada napusta tradiciju nihilizma Hajdeger је zapravo univerzalizuje, prote
fuci је kroz celokupnu povest. Svaki nihilista Ьiо Ьi nesumnjivo zbunjen naocigled 
teze da је metafizicar, te da u Platonu moze prepoznati svog »kolegu«, tj. bastinika 
iste nihilisticke povesti. U korenima te univerzalizacije moze se prepoznati i speci
ficnost Hajdegerovog tumacenja nihilizma. Uvrezeno shvatanje nihilizma, jednako 
kao i metafizika pociva na zanemarivanju ontoloske diferencije, s tim sto ono Ьitak 
ne ispituje kao Ыtak Ыса, vec ga uopste ne ispituje, smatrajuci da Ьiса nemaju nika
kav temelj, sustinu ili Ьitak. Prema Hajdegerovom razumevanju, medutim, nihilizam 
se ne sastoji samo u tvrdnji da Ьiса nemaju temelj. Za povesno-Ьitkovno misljenje 
stanoviste о besteme\jnosti Ьiса zapravo predstavlja dragoceni uvid da Ьitak nije Ы
tak Ыса. Ignorisuci ontolosku diferenciju, nihilizam је paradoksalno potvrduje, jer s 
jedne strane tvrdi da sustina Ьiса nije Ьitak, a\i sa druge strane neizricito ustanovljuje 
ono, sto је za Hajdegera presudno: temelj Ыса пе moie blti misljen iskljuCivo па 
osnovu Ыса. Time u srediste ponovo stupa kljucna poenta da temelj Ьiса nije i ne 
moze Ьiti u samim Ьicima, onje nesto drugo nego Ьiса, naime, bltak. 

Tumaceci Ьiса na osnovu Ьiса, nihilizamje metafizicki, а zanemarujuci Ьitak 
kao razliku spram Ьiса, metafizikaje nihilisticna - tragajuci za Ьitkom u Ьicima опа, 
slicno kao i nihilizam potvrauje njegovo totalno odsustvo. Posmatrana sa stanovista 
povesnog vremenovanja pocetka, uvid u prozetost metafizike i nihilizma predstavlja 
pozni ucinak, а time i svojevrsnu istinu same metafizike. Naime, Platonova metafizi-
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ka sebe nije shvatala kao nihilizam, а da Ьi ona mogla »dospeti do vlastite sustine«, 
Ьilo је potrebno mnogo vekova da Ьi, posredstvom pogresnih koncepata i nesporazu
ma, metafizika u oЫiku Niceove filozofije samu sebe prepoznala kao nihilizam. 

U svojim savremenim efektima nihilizam ipak ne rezultira u strepnji i depre
siji, vec u budenju nade u mogucnost novog pocetka. Intenzivirana do granica koje 
vise ne moze prekoraciti, unutrasnja negacija metafizike oznacava tacku kulminacije 
slпivene povesti Zapada. Sa Hajdegerovom verzijom ontoloskog »prevrednovanja« 
- nihilizam iskusava obrat vlastite poente. On vise nije rezultat osporavanja moder
nog projekta i napustanja metafizickih stanovista sto su Ьitak tra:Zila umnim kontem
pliranjem Ьiса. Naime, sustina nihilizma nije oslobadanje od metafizike prisustva 
i prepustenost svetu Ьivanja, sto је osloboden svake nuznosti u vecitom vracanju 
jednakog. Naprotiv, ta sustina iskazuje konsekventno dovrsenje antickog tumacenja 
Ьitka u prisutnosti predrucnih Ьiса. Recju, nihilizam nije zastupanje neposredne sa
dasnjosti и ime emancipacije od proslosti i buducnosti, vec uporisna tacka prelaza 
izmedu totalne odsutnosti Ьitka i zacinjanja njegovog drugog pocetka. 

Sredisnja nevolja Hajdegerovog tumacenja nihilizma proistice iz suzenosti 
njegove povesne uloge. Celokupnoj povesti filozofije, od Platona do Nicea, dodeljena 
је samo jedna povesna uloga- da svojom nihilistickom prirodom iznutra potvrdi i priz
na da јој је Ьitak sustinski izmakao, drugim recima da prepozna vlastitu napustenost 
od strane Ьitka i da time dovrsi odlaganje di:ugog pocetka. Nista drugo se od te povesti 
ne moze ocekivati, buduci da se prema Hajdegerovom tumacenju nihilizam sastoji i u 
odsustvu posredovanja izmedu Ьitka i nista. Stoga ni unutra5nje negiranje nihilizma 
nije kadro da samo od sebe iznedri drugi pocetak, da kao dugotrajni momenat prelaza 
inicira i radanje same povesti Ьitka. Као dosledni ba5tinici metafizike, mi smo samo 
nemi svedoci destrukcije metafizike koju treba da pozdravimo и ime buduce povesti 
Ьitka. Nasa povesna uloga razgovetna је utoliko, sto za dolazak drugog pocetka treba 
da se pripremimo, i to posredstvom raskida sa recidivima metafizike и na5em mislje
nju i delanju. Sam ро sebl, vec taj zadatak nije nimalo lako obaviti, jer on podrazu
meva fundamentalno napustanje celokupnog kategorijalnog aparata logike, raskid sa 
tradiranim zamislima oblcajnosti, prava, morala, slobode i distancu od dominantnih 
formi politickog zivota. Medutim, cak i ako uspesno obavimo pripremu za nastupanje 
drugog pocetka, mi nismo pospesili njegovu inauguraciju. Као ba5tinicima nihilizma 
spremnim za povest Ьitka, nama preostaje da u stavu opustenosti osluskujemo i da и 
otvorenosti nicega odlucno iscekujemo kraj izmicanja Ьitka i zacetak njegove povesti о 
kojoj nemamo nikakvu predstavu, sem da се nas odvesti s one strane metafizike. Jedino 
sto se od nas ocekujejeste da bespogovomo sledimo obelodanjivanje Ьitkajer svaki na5 
autonomni ucinak u pravcu kreiranja njegove povesti preti da poput bumeranga vrati 
nihilizam i doprinese ponovnom izmicanju Ьitka. 

Povest nihilizma nije kadra za konstituciju povesti Ьitka. Stavise, u svojoj ve
zanosti za fakticku povest, nihilizam је samopotvrdivanje ponora izmedu aktuelne po
vesti i povesti Ьitka. Medutim, na tragu Burdijeove razlike izmedu aktivnog i pasivnog 
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nihilizma, moglo Ьi se reci da pasivnost post-metafizickog nihiliste nije bezuslovna i 
potpuna. Njegovo uverenje da је polje herojskih delovanja zatvoreno unutar zaludnih 
metafizickih teznji ka napretku mu ipak ne daje za pravo da odustane od svakog vida 
aktivnosti. Ono sto nihilista ne sme da zaboravi odnosi se na distancu u odnosu na me
tafizicare starog kova koju је neophodno uvek iznova zauzeti. Naime, i metafizicari su 
pasivni nihilisti, utoliko, sto u celokupnom aktivizmu ne cine nista drugo, nego iznutra 
podupiru i podrfuvaju zaborav Ьitka. Povest Ьitka stoga u seЬi sadrzi unutra5nju nape
tost, jer usred proklamovane pasivnosti proЬija zahtev aktivnog suprotstavljanja zabo
ravu Ьitka: »pasivni nihilizam potvrduje radikalnu razliku izmedu mislilaca skorojevica 
i onih ... sto odЬijaju da zaborave Ьitak.« (Bourdieu, 1988: 50) 

Ispitivanje potencijalnih povesnih ishoda, najavljenih posredstvom stava о 
aktivnoj pasivnosti pokazuje da horizont herojskih amЬicija nije u potpunosti zatvo
ren, te da u njemu ima mesta i za one, koji odЬijaju da se planski orijentisu iskljucivo 
u sferi Ьiса. Drzeci se neumoljivo na odstojanju od ravnodusnog nizanja spolja5njih 
okolnosti, povest Ьitka demonstrira neocekivan stepen »aktivizma«, sabran u enorm
nom poverenju u vlastite kapacitete, barem kadaje rec о totalnom obrtu povesti. Ona 
najavljuje preokret uoЬicajene povesti, а time i zamisao fundamentalne povesne re
volucije skrivene u izvornoj moci samog pocetka: >> U pocetku sve lezi zakljucano ... 
U autenticnoj povesti kojaje vise od sleda prilika odlucujuce је buducnosno, tj. rang 
i sirina ciljeva stvaranja ... Buduci da је pocetno uvek najskrivenije jer ostaje neis
crpno i izmice se, posto је vec rodeno putem svog prosirivanja, ono pokriva pocetak 
i uskoro postaje uoЬicajeno, stogaje potrebno preokretanje uoЬicajenog- revolucija. 
Izvorni i pravi odnos prema pocetku stogaje revolucionarni odnos sto putem prevrata 
uoЬicajenog ponovo oslobada skriveni zakon pocetka.« (GA 45: 37) 

Kraj nihilizma korespondira kraju nihilista i dolasku Ьitkovnih revoluciona
ra. Imajuci u vidu jaz izmedu »uoЬicajene« povesti i povesti Ьitka, Gilespi је skre
nuo paZnju da politicka i drustvena opasnost Hajdegerovog pojma povesti ne lezi 
u njegovom kvijetizmu i oportunizmu, kao sto su zamerali mislioci poput Lukaca, 
Bloha i Merlo-Pontija, vec u revolucionarnom fanatizmu. Polazeci od cinjenice da 
povest prema Hajdegeru ne odlukuje logika postupnosti, vec jednokratnosti i nepred
vidivosti, njen buducnosni aspekt podrazumeva imperativ apstrahovanja od svih mo
gucnosti koje moze ponuditi postojeca povesna tradicija. То znaci da drugi pocetak 
u potpunosti izmesta svetsku povest iz nista bltka u pravcu povesnih zadataka sto 
su postojecim strani koliko god је to moguce: »cilju toliko stranom, da on zahteva 
konstituciju nove tradicije da Ьi uopste postao razumljiv.« (Gillespie, 1984: 173) Као 
kontrapunkt opustenosti, fanatizam Hajdegerovog revolucionara sastoji se и nepri
hvatljivoj i potencijalno ruSilackoj »odlucnosti((, koja se odlucila da sledi poslanje 
bltka та kuda опо fakticki vodilo. 

Medutim, cak i pod pretpostavkom da bezmerna тос pocetka Ьitkovnog 
revolucionara uvede u novu tradiciju sto poznaje samo najplemenitije izraze auten
ticnog Ijudskog roda, namece se opravdana bojazan da se takva transformacija ne 
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moze ocekivati od ba5tinika metafizickog nihilizma. Uprkos odlucnom naporu da 
zadovolji preduslove za nastupanje drugog pocetka, ljudski Ьitak ostaje и procepu iz
medu ukidanja subjektivnosti tehnickog stava raspolaganja i neizvesnosti и pogledu 
povesti Ьitka. Nastojeci da razotkrije njegovu patogenezu, Hajdegerovo suceljavanje 
sa nihilizmom coveku prepusta samo fiziolosko 6 vremenovanje vlastitog postoja
nja. Uhvacen и zamku linearne vremenitosti svog konacnog postojanja, ba5tinik 
nihilizma nuzno ostaje unutar diktata koncentricne, neposredne sadasnjosti. Stogaje 
onemogucen i skok и ekscentricnu vremenitost sto pripada boravljenju и istini Ьitka. 
Uprkos napustanju subjektivnosti, Ьivsi nihilista ostaje lisen mogucnosti da postane 
pastir Ьitka. 

Brizljivim ocrtavanjem demarkacione linije kojagarazdvajaod tradicionalnih 
stanovista istorijske nauke i filozofije povesti, projekat povesti Ьitka oprezno se 
cuvao od vlastitog odraza, provucenog kroz »metafizicku« prizmu filozofskog 
poimanja svetske povesti. Ukazujuci na poslanje Ьitka, unutar kojeg vremenska 
distanca iscezava, te demonstrirajuci superiornost transepohalnog pocetka и odnosu 
na tehniku racunajuceg razaЬiranja povesnih dogadaja и vidu razlicitih epoha, 
Hajdegerovo misljenje svesno pokusava da napusti komparativnu ravan na kojoj 
Ьi se moglo dovesti и direktnu vezu sa tradiranim pojmovima povesti. Situirana 
izvan optimizma i pesimizma, povesnog napredovanja i nazadovanja, naocigled 
nepredvidivog, jednokratnog i retkog dogatlanja povesti, povest Ьitka naprosto 
pociva na apstrahovanju od »larme« !aZne povesti sto oЫikuje svakodnevicu. 
Istinska komunikacUa sa njom zapoCinje tek nakon covekovog izmestanja iz vlastitog 
sveta, koje је praceno redukcijom svega poznatog и ime otvaranja nepoznatog. 
Legitimisana pod predznakom nihilizma, redukcija svetske povesti svoj strateski cilj 
ima и pripremanju barijere sto sprecava svaki pokusaj metafizickog prodora и zabran 
povesno Ьitkovnog misljenja. 

Mehanizam za5tite drugog pocetka funkcionise tako sto је unapred snabde
ven pojmovnim senzorima sto su kadri da prepoznaju svaki nagovestaj metafizicke 
kritike povesti Ьitka i da ga momentalno osude kao falsifikat sto zapravo пе dotice 
stanoviste autenticne povesti. Као cuvari drugog pocetka, »filolozi«7 Hajdegerovog 
misljenja ponekad nehoticno nagovestavaju segment и kojem se drugi pocetak poka
zuje kao najranjiviji: »U svakom slucaju, 'povest Ьitka' nije misticno pripovedanje о 
rastakanju Zlatnog Doba, nUe ideologUa nezadrzive propasti. Zlatno Doba nije ono 
sto pocinje sa izmicanjem, а Hajdegerov povratak ka ranijim misliocima izvesno nije 
natrag-ka, nUe prodor и гај.« (Hagestedt, 1993: 325-6) 

6 Hajdegerov pojam nihilizma Brandner t11maci 11pravo 11 svetlu fizioloskog postojanja: »Ро јат nihilizma је 
fizioloska odbrambena reakcija u kojoj se dosadasпji ljudski Ьitak s11mira protiv tehnoloskog raspolaganja 
u metafizici - i пista vik Као ројат, оп је pogresaп; а пjegova fizicka istiпa jeste drskost misljeпja sto se 
fizioloski vremenuje.« (Brandner, 1992: 118) 

7 »Da јеdпа filozofija stvara skol11 i da se ova bavi 'filologijom' i ucenoscu о doticпoj filozofiji, jeste dejstvo 
filozofije - i to najcesce ravnodusno; ali to dejstvo пikada пе sadrzi опо staje doticna filozofija povesпo i= 
sebe i и seЬi«. (GA 68: 7) 
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Okarakterisan nuidom propasti, prvi pocetak nesumnjivo guЬi patinu harmo
nicne pra-slike sveta, а nagovestaji drugog pocetka nam ipak ne daju za pravo da ga 
unapred konstruisemo, а kamoli da ga proglasimo za raj ili pakao, cime Ьi ga svakako 
deformisali, jer te predstave poticu iz »metafizickih proracuna« hriscanstva. Uprkos 
zavidnoj opreznosti, dovrsenje nihilizma, koje se odvija izmedu dva pocetka, ipak 
nije izbrisalo sve tragove koji podsecaju na romanticarsko razumevanje povesti. 

Jednokratna nepoznanica drugog pocetka ne svodi se na doslovno ponav
ljanje prvog pocetka, jer pociva na iskustvu dovrsenja metafizike и kojoj se nalazi 
razlog njegove propasti. Jedino, ali i presudno preimucstvo drugog pocetka и odnosu 
na presokratovsko misljenje Ьitka sastoji se и spomenu prvog pocetka. Integrisanjem 
nuide propasti prvog pocetka, drugi pocetak zapocinje stvaranjem pretpostavki sto 
eliminisu ne samo nuidu, vec i samu mogucnost njegove vlastite propasti. »Мос 
iivora« koju Ьitak dodeljuje drugom pocetku ujedno је i visa povesna n10c i istina 
prvog pocetka utoliko, sto njegov advent ukazuje na pripadanje Ьitku и kojem је uki
nuto svako metafizicko zastranjivanje povesti. Transepohalnim ignorisanjem svetske 
povesti и ime povesti Ьitka, Hajdeger se na kraju ipak priЫizio semi sto ukupnost 
povesti posmatra и tri epohe. Epohalno inaugurisanje povesti od strane prvog po
cetka praceno је epohom nepovesne metafizike, nakon cijeg unutrasnjeg dovrsenja 
sledi drugi pocetak povesti Ьitka. Za razliku od Sloterdajka, koji Hajdegeru prebacuje 
premoderni sematizam и ispitivanju povesti, 8 cini se da ona iskazuje vise strukturalne 
Ыiskosti sa romanticarskim epohama povesti, ali ne na povrsan nacin, prema broju 
epoha, vec и odnosu na »logiku« njihovog odvijanja. 

Kod Fihtea se и pet epoha Ijudskog roda radi и putu od instinktivne vladavi
ne uma, preko stanja dovrsene gresnosti, do epohe umne umetnosti, dok Slegelovih 
sedam epoha zapocinju и raju, da Ьi posredstvom odlucujuce epohe Antihrista, ote
lovljenog и duhu kao filozofiji, svoj vrhunac dosegle и Carstvu Bozijem. Kada se iz 
Fihteovog modela odstrani misao razvoja i njena moralna odredenost, doЬija se puta
nja povesti konstituisana и liku zastranjenog iskoracivanja iz nevinosti prvog pocetka 
sto vrhuni svojim dovrsenjem и visoj povesnoj istini drugog pocetka. Slican rezultat 
sledi nakon brisanja hriscanskih pretpostavki iz Slegelovog jedinstva povesti, s tim, 
sto је nihilisticki princip negiranja prvog pocetka kod njega izrekom utvrden и liku 
filozofije. Kada Ьi se samo na osnovu ovih podudarnosti sa Hajdegerovom zamisli 
povesti Ьitka izveo sumaran zakljucak, onda Ьi se ispostavilo da iskorak iz metafi
zicke nepovesnosti и postmetafizicku povest Ьitka zapravo iskazuje radikalan raskid 
sa svakom primesom spekulativnog poimanja povesti и ime romanticarskih povesnih 
predstava. Zajedno sa njima, povest Ьitka sebe zahvaljuje antimodernom impulsu, i 

»Као i svi premoderпi pripovedaci, оп primeпjнje trijadicпu ~em11 пeometaпog primarпog staпja, ometeпog 
sredпjeg staпja i ропоvо нspostavljeпog, svakako obogaceпog пeo-primarnog stanja: росеtпо raz11mevaпje
bitka, zaborav bitka, ропоvпо razнmevaпje Ьitka. Hajdegerov presokratizam proistice iz terapeutskog haЬi
tнsa koji iz aktuelпe krize vraca пatrag н staпje pre smetпji, а odatle ро drнgi рнt aпticipira savremeпost, ~to 
је ovaj рнt quasi likпa smetпji sredпjeg staпja, cak i ako Ьi опе Ьile d11boke dva i ро mileпijuma.« Sloterdijk, 
2001: 289) 
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rezolutnom odbijanju da se na Ьilo koji nacin identifikuje sa vlastitom savremenoscu, 
buduci da istinsko zapocinjaпje povesti ocekuje tek nakon пjenog totalnog opoziva. 
Ako se u postmetafizickoj povesti Ьitka moze ustanoviti Ьilo sta metafizicko, onda 
tragovi vode ka romanticarskoj metafizici bezuslovnog dovrsenja zaЫudele savre
menosti. 

Dakako, situirano izvaп moralnih i religijskih kategorija, povesnog pesimiz
ma sto ukazuje na bucucnost povesti ka kojoj valja usmeriti optimisticne progпoze, 
uz snazпu kritiku tradicije misljenja povesti i vokabular sto је vezan uz njeno пapu
staпje - staпoviste drugog pocetka sпabdeveno је citavim arsenalom koпtra primedЬi 
koje Ьi njenu komparaciju sa romanticarskom vizijom povesti svele и пerelevantnu 
ravaп nategпutih analogija. Medutim, Hajdegerovo odredenje povesne uloge umet
nosti pruza svedocanstvo da пjegova Ыiskost sa romanticarskom povesti seze zпatno 
dalje od beznacajnih i spoljasnjih podudarnosti. 

В. UMEТNOST КАО NADA POVESNO-BIТKOVNOG MISLJENJA 

Sasvim sateto, Hajdegerovo odredenje umetnosti kao stavljanje-u-delo-isti
ne-Ьitka nije »esteticko« и emfatickom smislu reci, jer ne proistice iz specifiCnih 
zadataka filozofije umetnosti. Naprotiv, prevladavanje estetike predstavlja integralni 
i neophodni deo prevladavanja metafizike. St-oga i Hajdegerova tematizacija umetno
sti svoj puno smisao zadoЬija izjedinstvene sanse koju umetnost pruZa. povesti Ьitka. 
Zahvaljujuci svojoj ne-predmetnoj, ne-kalkulativnoj, пe-manipulativnoj i, recju, пe
metafizickoj sustini, umetnost sa Hajdegerom ропоvо zadobUa poteпcijal povesпog 
aktera па kojem su iпsistirali Siler, romanticari i Seliпg. 

Stavljajuci и delu istinu Ьitka, а пе Ыса, auteпticпo umetпicko delo skrece 
patnju па sebe posredstvom specifiCпog karaktera istiпe koju ispostavlja. Za razliku 
od istiпe metafizicko-tehпickog sveta koja beskrajпo kruzi oko preciziranja sustiпe 
predmetпog Ьiса, pretpostavka umetпosti sastoji se и oslobadaпju od tog sveta. Po
smatraпo iz perspektive povesti Ьitka, to zпaci da umetпost пiје svodiva na osadas
пj ivaпje proslosti, оdпоsпо da se umetпicki praxis ne orijentise ka koпdeпzovanom 
prikazu iskustva zajedпice sto potice iz proslosti. Naprotiv, temporalпa odredeпost 
umetпosti primamo је buducnosпa, а istiпa koju опа stavlja u delo ne tice se postoje
cih Ьiса, vec Ьitkovпe buducпosti qua mogucпosti. Povesпi dometi koje је umetпost 
kadra da poпudi ne pocivaju и pukom fantaziraпju. Опi пemaju пikakve veze sa kre
iraпjem fiktivпog sveta ех nihilo. 

Umetпost пiје samo izraz роЬuпе sto пе pristaje па zateceпi svet Ьiса, jer, 
kadaje опа па delu, uspostavlja se sustiпska veza sapocetkom. U tom smislu, istiпa 
umetпosti пiје samo evociraпje pocetka, vec i пjegovo ропоvпо zаросiпјапје: »Uvek 
kada se umetnost dogada, tj. kada је pocetak, и povest dolazi јеdап podsticaj, а po
vest tek zapociпje ili ропоvо zapociпje.« (GA 5: 65) Postmetafizicka povest tako 
poprima karakter umetnicke pm:esti bltka. Uslov пјепе mogucпosti izmesta umetпost 



510 Dragaп Prole 

iz izolovanosti u dnevnim sobama, galerijama i muzejima, а njenu povesnu ulogu 
suprotstavlja »zadovoljavanju estetickih potreba«, sto predstavljaju samo beocug u 
lancu ukupnih covekovih potreba. Buduci da iskazuje jos-ne-misljeno i jos-ne-isku
seno, umetnicko delo upucuje na novo zapocinjanje povesti Ьitka, na novi zivotni 
svet, ono inventivno uspostavlja novi kulturalni stil, novu oЬicajnost. Zahvaljujuci 
tome, иkирпа povesпa relevaпtпost Hajdegerovog pristupa umetпickom delu sastoji 
se и sugestiji, da umetпost zapravo uspeva da poпisti distiпkcije koje је tradicioпa!пo 
drze па strogoj distaпci od drzave, politike, паиkе - ako опа zasпiva povesпi Ьitak, 
опdа se taj Ьitak priпcipijelпo odпosi i па Ьitak politike, drzave, uredivaпja medu
ljudskih odпosa ... 

Na taj nacin Ьitkovпi revolucioпar, koji na povesnu scenu stupa sa dovrse
njem nihilizma, tj. metafizicke povesti, svog strateskog partnera ponalazi u umet
пiku-revolucioпaru,9 koji posredstvom svog dela doprinosi uspostavljanju novog 
povesnog Ьitka drzave: »Sustinski nacin na koji se istina usmerava u Ьicu koje је 
otvoreno putem nje jeste sebe-u-delo stavljanje istine. Drugi nacin, na koji preЬiva 
istinajeste Cin sto utemeljuje drzavu.« (GA 5: 49) U odnosu na praznu neautenticnost 
umetnika-mimeticara, autenticnost umetnika-revolucionara ne prepoznaje se samo 
posredstvom stavljanja buducnosnog povesnog Ьitka istine koji је u direktnoj su
protnosti sa pukim oponasanjem postojeceg Ьiса. Komparativni parametar koji nije 
manje VaZan, odnosi se na politicku relevantnost autenticnog umetnickog dela. U tom 
segmentu Hajdegerova interpretacija umetnickog dela Ыiskaje Silerovom programu 
estetickog vaspitanja coveka. Potrebna је samo mala korekcija Silerove osnovne teze 
da Ьismo ustanovili poentu Hajdegerovog umetnika-revolucionara. Izvorna Silerova 
teza glasi: »Da Ьi se u iskustvu resio politicki proЬ!em, put mora proci kroz estetsko, 
jer је lepota ono posredstvom cega se hodi ka slobodi.« (Schiller, 2002: 11) - а njeno 
reformulisanje и vokabularu Hajdegerove filozofije vodi ka sledecem zakljucku: da 
Ьi se и povesti resio politicki рrоЬ!ет, put mora proCi kroz umetпicko delo, jer је 
stavljaпje istiпe bltka опо posredstvom cega se hodi ka slobodi. 

Hajdegerovo tumaceпje usmereпo је ka drugom povesпom pocetku umetпo
sti sto se ispostavlja паkоп Hegelove sintagme о kraju umetпosti. Оа Ьi se shvatila 
specificпost ропоvпоg »zapocinjaпja« па niti vodilji umetnosti, пeophodno је podse
titi da Hegelova misao пiје proricala dolazak sveta и kojem песе postojati пi umet
nost пi umetпici, vec је iznela tezu da umetnost moze Ьiti paslikovna manifestacija 
povesti, ali ne i опо sto pokrece, niti usmerava tokove moderne povesti. Hegelov uvid 
umetпickom delu пе odrice mogucnost aпticipacije buduceg povesпog sveta, пеgо 
mogucпost da опо predstavlja oslonac и zapocinjaпju drugog pocetka povesti. 

9 Drajfus umesпo ukazuje па revolucionarnu paradigmu kao pozadiпu odredeпja istiпe umetпickog dela: »Ha
jdeger opisuje umetпicka dela kada опа sluze kao revolucioпarпa paradigma, pojam kulturalпe paradigme 
umetпickog dela оп uop~tava tako da опо пе deluje па пе~tо u svetu, da опо пе fokusira, ili ропоvо fokusira 
postojeci kulturalпi stil, vec ustaпovlj11je јеdап пovi stil.« (Dreyflls, 2005: 415) 
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Medutim, prema Hajdegeru umetnost nije niti mimeticka, niti Ьilo kakva 
»reakcija« koja predstavljajednu vrstu suЫimiranog odgovora na povesna dogadanja, 
nego se и njoj krije stavljanje-u-delo same povesti, cime pitanje umetnosti ne samo 
da tangira buducnosno orijentisani projekat drugog pocetka, vec је sa njim и dobroj 
meri stopljeno. Buduci da nije opterecena metafizickom prosloscu i sadasnjoscu, и 
umetnosti se moze pronaci nezamenljivo pouzdanje za mogucnost povesno-Ьitkov
nog pocetka, ali опа nudi i svojevrsnu »paradigmu«, tj. nit vodilju za konstituisanje 
povesti Ьitka. Stoga Grosman opravdano tumaci Hajdegerov stav prema umetnosti 
kao svojevrsno ozivljavanje teze о umetnosti kao >юrganonu filozofije«: »Umetnost 
treba ponovo da postane 'organon' filozofije, Hajdegerovim recima: 'otvorenost', 
neraspolozivi izvor filozofskog misljenja.« (GroBmann, 1996: 144) 

ProЫematicnost povesnih dometakoji se mogu ostvariti uz pomoc umetnika
revolucionara moze se uoCiti и dva smera, kako и poreklu poverenja и povesnu moc 
шnetnosti, tako i и povesnim ishodima sto iz tog poverenja proisticu. Kada је rec о 
romanticarskom poverenju и povesnu moc umetnosti, ono ne potice iz uverenja о po
trebl da se povesna kompetencija umetnickog dela inkorporira kako и aktuelni pove
sni trenutak, tako i и okvire same filozofije povesti. Као organon filozofije, umetnost 
se pojavljuje tek onda, kada је iscezlo poverenje и povesni svet i zamisao filozofije 
povesti skoncentrisane na ostvarivanje pravnog poretka slobode. U pozadini povesti 
inicirane umetnoscu stoji tendencija potiskivanja filozofije povesti i nezadovoljstva 
povesnim realitetom, cije nepodnosljivo stanje se moze prevazici samo uz kreativ
nu transcendenciju umetnosti. Primat intelektualnog zora umetnika uspostavUa se и 
ime buduce, а protiv aktuelne povesti i potiskuje pojmovno posredovanje filozofa 
povesti. Na slican nacin, и ime povesti Ьitka, kod Hajdegera umetnik-revolucionar 
potiskuje metafizicara-nihilistu - а to potiskivanje takode se odvija naocigled svetske 
povesti, koja је difamirana kao nistavna, jednako kao i filozofija povesti. Umetnicko 
delo, na taj nacin, postaje ne samo adekvatna zamena zajalovu filozofiju povesti, vec 
i prikljucak sa buducnosnom povesti Ьitka, ustanovljenje povesnog sveta, sto filozo
fija povesti nije mogla Ьiti. 

Premda ga Hajdeger prepusta usudu Ьitka i odblja stav proracunavanja njego
vih ishoda, umetnicki pecat buduce povesti se i sam ро sebl iskazuje kao nepredvidiv 
i nestalan. Као sto se и svetlini Ьitka otvara podrucje principijelno neiscprnih moguc
nosti, tako se i unutar umetnickog dela istina Ьitka ne stavljajednom za svagda, vec 
se uvek dogada na nesvakidasnji nacin. Imajuci to и vidu, drugi pocetak povesti Ьitka 
neizbezno zadoblja oЫik mnozine. Povesna kompetencija umetnosti stoga vodi ka 
drugovrsnim pocecima, о kojima se ne moze reci nista drugo, sem da се sfera drzave, 
prava, slobode i politike и njima uvek Ьiti transformisane na nov i nepredvidiv nacin. 
Poput Ьitkovnog revolucionara, i umetnik-revolucionar obecava samo odlucno pra
cenje poslanja Ьitka, cime njegov zadatak nije znacajno otezan, buduci da stavljanje
u-delo istine Ьitka takode pociva na neposrednosti i nepredvidivosti »intelektualnog 
zora«, а ne na kritici i reflektovanju povesnog sveta koji zasniva. Ishodi povesne 
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istine ustanovljene od strane umetnosti ipak nisu toliko neprozirni kao и slucaju pos
lanja bltka. Ono sto se moze reci о tubltku naroda koji umetnost zasniva u otvorenosti 
Ьitka, svakako se odnosi na dominaciju neposrednosti, na vladavinu intuitivnog uma 
cije razumevanje i javno artikulisanje predstavlja povlasceni posed nekolicine, dok 
ostalima preostaje samo da ga slepo slede. Povesni karakter takvog naroda neizbezno 
је organski10

, а na njegove autenticne delatnike moze se primeniti Hegelova kritika 
romanticarske originalnosti, tj. Jakobljeve zamisli licnosti koja povesnu oblcajnost 
brise и ime vlastite plemenitosti i velicanstvenosti, а principe svoje savesti smatra 
superiornim u odnosu na pravicno i moralno delanje. (Hegel, 1990: 22) 

Paralele izmedu Hajdegerove povesti Ьitka i romanticarske dijagnoze toka 
svetske povesti, odnosno isticanja umetnosti kao pomoci u njegovom prevazilazenju 
ipak ne opravdavaju i poistovecivanje njihovih stanovista. Svojim oblmom, Hajde
gerovo voluminozno delo је verovatno nenadmasno, а njegova dublna i viseslojnost 
bez sumnje predstavljajujedinstvenu pojavu u povesti filozofije. Medutim, ako se sa 
Hajdegerom sag\asimo da »niko ne moze preskociti svoju senku« (GA 40: 208), onda 
је и senci povesti bltka skrivena romanticarska vizija povesti, sto tu senku pretvara u 
balast kadar da iznutra urusi citavu koncepciju povesti bltka. 
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Dr Dragan Pole 

HEIDEGGER'S KEHRE rм DENKEN DER GESCНICHTE 

ZUSAMENFASSUNG 

Die Kontinuitat der Geschichte des Seins in Bezug auf »Sein und Zeit« konn
te innerha!Ь der gegenseitigen Bedingtheit der Einsicht im Grund der Metaphysik 
und unbedingten ontologisch-temporalen Wesens des Seins bestimmt werden. Aus 
der Kehrenperspektive betrachtet wird die Lehre von der Temporalitat in den Rah
men des Geschehens versetzt, das nicht nur in der Differenz zwischen dem Sein und 
Seienden gedacht wi1·d, sondern in schwer erfassbarer Dynamik von dem Verbergen 
und Entbergen des Seins se!Ьst als dem Geschehen seiner Wahrheit. Die Geschich
te des Seins kann weder oktroyiert werden noch kann ihre Meinung triumphierend 
den Widerruf der ungeschichtlichen Welt und den zweiten Anfang der Geschichte 
erklaren. Auf dieser Art und Weise ist der zweite Anfang durch den ersten keinesfalls 
erleichtert, sondern er beendet sich in einer empfindlicher geschichtlichen Lage als 
der erste. Doch enthiillt sich in der Notwendigkeit des Anfangs eine Zwiespaltig
keit zwischen der Deutung von metaphysicher Welt als von einer ungeschichtlichen 
lmd der Erwartung seiner geschichtlichen Lбsung. Die Geschichte des Seins beruht 
auf der Voraussetzung der geschichtlichen Vollendung der Welt, die prinzipiell un
geschichtlich ist. Das subjektiv zentrierte Denken der Geschichte verlassend setzt 
Heidegger maBstaЫich den Anbeginn von dem, was man als postmodemes Denken 
der Geschichte bezeichnen konnte, aber in seinen Argumenten, die flir den zweiten 
Anfang sprechen, kбnnen, wenn nicht vormoderne, dann sicherlich romantische Mo
tive identiffziert werden, was sein Verstandnis von der Geschichte angeht. In Bezug 
darauf, dass sie in der geschichtlichen Rolle des Nihilismus und der Kunst besonders 
zum Ausdruck kommen, werden die Endiiberlegungen iiber Heideggers Geschichte 
des Seins auf der Analyse derjenigen Motive beruhen, die darauf hinweisen, wie viel 
der Grundgedanke des zweiten Anfangs der romantischen Tradition zu verdanken 
hat. 
Schlйsselworter: Die Geschichte, das Sein, die Metaphysik, die Geschichtsphiloso
phie, die Ontologie, die Romantik 
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MESTO I ULOGA FILOZOFIJE U VIТGENSTAJNOVIM 
FILOZOFSKIM ISTRAZIVANJIМA 

UVODNO RAZMATRANJE 

Dunja Seselja 

APSTRAKT 

U ovoj belesci razmatra se proЬ\em odredenja filozofije u Vitgenstajnovim Filo
=oftkiт istra=ivanjiтa, odnosno njenog mesta i uloge kako u ovom Vitgenstajnovom spisu, 
tako i s obzirom na опо sto iz njega proizilazi. Autorka najpre izlaie osnove Vitgenstajnovog 
shvatanja znacenja, jezicke igre, kao i raz!ike koja se moze postaviti izmedu reCi i рајта, а 
potom, na osnovu ovakvog razumevanje jezika, proЬ\em odredenja same filozofije. S obzirom 
па Vitgenstajnovo odbacivanje shvatanja filozofije kao teorije, ukazuje se na moguce pristupe 
razumevanju njegovog sopstvenog gledista, na osnovн kojeg se onda moze govoriti i о speci
ficnom mestu filozofije н savremenom drustvu. 

Кljucne reci: filozofija, jezicka igra, znacenje reci, pojam, Vitgenstajn, Fajerabend. 

Teorija znacenja koju Vitgenstajn izlaie и Filozofskim istraiivanjima osnova 
је ne samo jednog specificnog pristupa proЬ!emujezika, vec i samoj filozofiji. Odre
denje mesta i uloge filozofije и ovom delu predstavlja stoga proЬ!em koji se mora 
sagledati iz ugla napustanja stavova koje Vitgenstajn iznosi и Tractatus-u i njihovog 
preformulisanja и kasnijem Vitgenstajnovom delu. Kako Filozofska istraiivanja nisu 
pisana na nacin sistematske obrade proЬ!ema, vec и vidu filozofskih napomena koje 
se izlazu kao "оЬi!је topografskih skica nastalih na [ ... ] dugim i zamrsenim puto
vanjima" (Vitgenstajn 1969: 39), jasno odredenje Vitgenstajnovog stava i njegovo 
razgranicenje od suprotstavljenih stanovista postavlja se kao zaseban filozofski pro-
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Ыеm. Da Ьismo rasvetlili neke od smernica na putu ka mogucim odgovorima na ovo 
pitanje, najpre сето razmotriti osnovne momente "teorije"1 znacenja, а potom i pro
Ыem same filozofije u ovom Vitgenstajnovom delu. Konacno, ukazacemo na neke od 
posledica ovakvog razumevanja filozofije na пјеnо mesto и savremenom drustvu. 

1. ZNACENJE RECI 

Filozofska istraiivanja otpocinju citatom iz Avgustinovih Ispovesti koji 
upucuje na ucenje prema kojem svaka rec ima neko znacenje, а 0110 је predmet na 
koji se ta rec odnosi2 (Vitgenstajn 1969: § 1 ). Vitgenstajn ovaj pristup naziva "pri
mitivnom predstavom о nacinu na koji jezik fukcionise" (Vitgenstajn 1969: §2), ali 
i predstavom о primitivnom jeziku kao sistemu sporazumevanja koji је, na primer, 
karakteristican za dete kada uci da govori. Ovakvo poucavanje jeziku Vitgenstajn 
eksplicitno naziva obukom koja se sastoji и ostenzivnom poucavanju recima, koje 
uspostavlja asocijativnu vezu izmedu reci i stvari. Rec је о obuci, jer је samo objas
njavanje iz takvog procesa iskUuceno, s obzirom da do razumevanja reci dolazi tek 
и komЬinaciji ostenzivnog poucavanja i nastave: "Povezano s nekom drugacijom 
nastavom isto ostenzivno poucavanje tih reci izazvalo Ы sasvim drugacije razumeva
nje." (Vitgenstajn 1969: §6) 

Medutim, da li se ovim poucavanjem mogu obuhvatiti sve reCi jednog jezi
ka? Vec kod reCi "tamo" i "ovo" ostenzivno poucavanje је nemogнce (Vitgenstajn 
1969: §9). Zapravo, jedino ро nacinu njihove upotrebe moze se odrediti znacenje 
ovih reCi. Vitgenstajn tako zakljucuje da kao sto predmeti mogu imati razlicite funk
cUe, razlicite mogu Ьiti i funkcije reci, ра njihovo znacenje direktno zavisi od njihove 
primene (Vitgenstajn 1969: § 11 ). Znacenje reci је njena primena. 

Ovu vezu Vitgenstajn opravdava navodeci raslicite primere koji pokazuju da 
znacenje ne samo pojedinacnih reci, vec i konkretnih recenica ne zavisi prvenstveno 
niti od intonacije izgovora, niti od gramaticke (u smislu sintaksicke) forme vec upra
vo od nacina na koji је data rec ~ј. recenica upotreЫjena. I elipticna i puna recenica 
mogu imati isti smisao uko!iko imaju istu primenu; razlika izmedu saopstenja ili 
tvrdenja "Pet ploca." i zapovesti "Pet ploca!" је и ulozi koju ovi izrazi dobljaju kada 
se primene (Vitgenstajn 1969: §20, 21 ). 

Оа se znacenje reci 11е moze uvek izraziti ostenzivnom definicijom Vitgen
stajn pokazuje kroz vise primera. Najpre, reci ne moraju Ьiti nazivi predmeta. То va:Zi 
npr. za uzvike: "Dalje!", "U pomoc!", "Ne!" (Vitgenstajn 1969: §27). Zatim, osten
zivna definicija moze Ьiti protumacena na razlicite nacine, jer nikada nije potpuno 
izYesno na sta to mi ukazujemo - da li na boju, oЫik, vrstu predmeta, na sam predmet 
ili neku drugu njegovн karakteristiku. Cak i ako Ьismo se koristili specifiCnim pokre
tirna pri ostenzivnom objasnjenju, npr. ocrtavanjem konture prstom kada pokazujemo 
1 U 11.ојој meri se ovdc moze govoriti о teoriji bice razmotreno 11 IV odeljku ovog teksta. 
2 Ovu konccpcijti zasшpa i sam Vitgen~tajn 11 Tractatusu. 
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oЫik nekog predmeta, ,jos uvek Ьi zavisilo od okolnosti -tj. od onoga sto se dogada 
pre i posle pokazivanja - da li Ьismo rekli: 'Pokazao је oЫik, а ne boju"' (Vitgen
stajn 1969: §35). Isto tako, gotovo је nemoguce zamisliti cisto ostenzivnu definiciju 
apstraktnih pojmova kao sto su broj, Ьоја, duiina, kao i pokaznih zamenica to i ovo. 
Konacno, kako nas sagovornik shvata objasnjenje videcemo ро nacinu na koji on 
upotreЫjava obja5njenu rec (Vitgenstajn 1969: §29). 

Vitgenstajn takode odbacuje i stanoviste prema kojem је znacenje reci stvar 
koja odgovara toj reci analogno imenu kojem odgovara nosilac imena, jer iako nosi
lac imena moze da ne postoji, to nece izazvati nepostojanje znacenja njegovog imena 
(Vitgenstajn 1969: §40), odnosno, ime moze opstati и jeziku cak i ako njegov nosilac 
prestane da postoji. 

Dakle za veliku klasu slucajeva и kojima se koristi rec znacenje mozemo reci 
da је znacenje jedne reci njena upotreba и jeziku (Vitgenstajn 1969: §43). VaZпo је 
primetiti da Vitgenstajn podvlaci da је и pitanju "velika klasa slucajeva" tj. da ovakvo 
objasnjenje znacenja ne mora da VaZi "za sve slucajeve" upotrebe ove reci, jer Ьi и 
suprotnom protivurecio samom seЬi: и nekim slucajevima primene, rec "znacenje" 
imace naime drugacije macenje. Medutim, ovo је samo jedno od cestih mesta gde 
Vitgenstajn postaje neuhvatljiv: koristi li se on sopstvenom idejom о znacenju i kad 
govori о samom pojmu znacenja ili ne? 

2. JEZICKE IGRE 

S obzirom na bezbroj razlicitih nacina primene makova, reci i recenica, Vi
tgenstajn ukazuje na mnostvo jezickih igara и kojima reci i recenice imaju razlicite 
funkcije (Vitgenstajn 1969: §23). Jezicka igra је jedan od kljucnih pojmova Filo
zoftkih istraiivanja. Pod njim Vitgenstajn podrazumeva nekoliko razlicitih pojava, 
odnosno znacenja: i) igre pomocu kojih deca uce svoj maternji jezik; ii) primitivni 
jezici; iii) procesi davanja naziva ili procesi ponavUanja prethodno izgovorene reci; 
iv) jezik i delatnosti kojima је protkan.(Vitgenstajn 1969: §7) 
Ova znacenja ne treba pak shvatiti potpuno disjunktno, jer ih Vitgenstajn cesto kom
Ьinuje, zavisno od slucaja tj. primene izraza ,jezicka igra", gde је i sam jezik jedna 
jezicka igra, ali i sacinjen iz mnostva jezickih igara. 

Zbog cega Vitgenstajn uvodi ovaj pojam i koji је njegov znacaj? 
"Izrazom 'jezicka igra' treba ovde da se istakne cinjenica da је govorenje je

zika deo jedne delatnosti ili zivotne forme." (Vitgenstajn 1969: §23) Vec sam proces 
poucavanja maternjegjezika, kako је gore navedeno, predstavlja za Vitgenstajnajed
nu obuku. То znaci da se pri ovakvom ucenju ne objasnjava razlog upotrebe odredene 
reci, niti se postavljaju pitanja. Nacin na koji se dolazi do znacenja reci jeste kroz 
njihovu primenu, а to znaci da је razumevanje pojmova и procesu obuke uslovno 
koliko i sam jezik, ili drugacije receno, ono direktno zavisi od iivotne forme и kojoj 
se sprovodi. "Zamisliti jedan jezik znaci zamisliti jedan oЫik zivota." (Vitgenstajn 
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1969: § 19) On pociva na izvesnim saglasnostima, koje omogucavaju funkcionisanje 
jezicke igre: "ljudi se saglasavaju ujeziku. То nije nikakva saglasnost misljenja, nego 
oЬ!ika zivota." (Vitgenstajn 1969: §241) Ра i nacin na koji tumacimo sebl neki strani 
jezik odvUa se, ро Vitgenstajnu, pomocu zajednickog ljudskog nacina postupanja kao 
sistema odnosa (Vitgenstajn 1969: §206). 

U poredenju sa Tractatus-om, u kome је jedna od kljucnih teza to da se "Sve 
sto se uopste moze misliti moze se mislitijasno. Sve sto se moze izreCi moze se izre
ci jasno" (Vitgenstajn 1987: §4.116) - shvatanje jezika kao zasnovanog na jezickim 
igrama predstavlja radikalnu promenu. Stavu prema kome је savrsena logicka forma 
dovoljna da Ьi se jasno izrazilo ono sto se jezikom zeli izraziti Vitgenstajn se direk
tno suprotstavlja u Filozoftkim istraiivanjima: "Kristalna cistota logike nije mi se 
ukazala kao zakljucak, nego је Ьila samo zahtev", а sto stvarni jezik viSe ispitujemo, 
sukob izmedu njega i naseg zahteva (za cistotom logike) postaje sve ostriji, dok ne 
dode do mogucnosti da postane nesto prazno (Vitgenstajn 1969: § 107). Naprotiv, 
,jasno" izrazavanje uvekje u vezi sa datom jezickom igrom u kojoj se odigrava, ono 
ne znaci neki logicki ideal, vec ucesce u odredenoj jezickoj igri i njenim pravilima. 
"Razumeti jednu recenicu znaci razumeti jedan jezik. Razumeti jedan jezik znaci 
ovladatijednom tehnikom." (Vitgenstajn 1969: §199) Pravilajezickih igara Ьila Ьi tu 
gramaticka pravila, s tim sto gramaticko ispitivanje ovde znaci analizu nasih oЫika 
izrazavanja (logike i vrsta iskaza, ali i sustine pojmova (Vitgenstajn 1969: §371 )) koji 
se javljaju u razlicitim jezickim igrama. U skladu sa analogijom izmedu jezika i igre, 
kao sto postoje igre u kojima se pravila stvaraju, ра i menjaju tokom same igre, isto 
vazi i za jezik (Vitgenstajn 1969: §83). 1 kao sto је svako pravilo podlozno razlicitim 
tumacenjima, tako i "gramatika samo opisuje upotrebu znakova, ali је ni na koji na
cin ne objaSnjava" (Vitgenstajn 1969: §496). 

Jezicke igre nisu nesto fiksno, vec naprotiv nove igre nastaju dok druge za
starevaju (Vitgenstajn 1969: §23). Jezik se nikada ne moze nazvati "dovrsenim" ili 
"potpunim", on је nalik starom gradu koji se sastoji iz lavirinta starih i novih ulica, 
kuca dogradivanih и raznim epohama, koje su opkoljene mnostvom novih predgrada 
sa pravim ulicama i jednoobraznim kucama (Vitgenstajn 1969: § 18). 

Na pitanje sta је sustina jezicke igre i samog jezika, Vitgenstajn odgovara 
da, ako pod sustinom jezika podrazumevamo ono sto Ьi svim njegovim pojavama 
Ьilo zajednicko, onda tako neceg uopste ni nema, vec su sve one medusobno srodne 
na mnogo razlicitih nacina (Vitgenstajn 1969: §65). Isto vaZi i za procese koje zove
mo igrama: jedino sto mozemo uociti jeste "komplikovana mreza slicnosti koje se 
medusobno prozimaju i ukrstaju" (Vitgenstajn 1969: §66). Ove slicnosti Vitgenstajn 
naziva porodicnim slicnostima (Vitgenstajn 1969: §67), ро uzoru na slicnosti medu 
clanovimajedne porodice koji medusobno mogu imati razlicite slicne karakteristike, 
dok ni jedna od njih ne mora Ьiti zajednicka svim clanovima. 

То znaci da svaki pojam obrazuje jednu porodicu svojih "manifestacija", s 
obzirom na razlicite jezicke situacije и kojima se javlja. 
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Medutim, ne postoji nikakva sustinska odlika koja Ьi Ьila zajednicka datom 
pojmu и svim jezickim igrama. Jer ako Ьismo је i nasli, onda Ьi ona morala Ьiti toliko 
opsta, da Ьi sezala dalje od samog pojma koji smo njome zeleli da objasnimo. Poj
movi, prema Vitgenstajnu, nemaju, dakle,jasne granice: "Poneku mozes dapovuces, 
jer nijedna jos nije povucena." (Vitgenstajn 1969: §68) То znaci da и neku posebnu 
svrhu mi mozemo da povucemo izvesnu granicu, ali to ostaje vezano samo za dati 
kontekst. Vitgenstajn, dakle, ne ka.Ze da su definicije besmislene, niti da ih је nemo
guce sastaviti, vec daje svaka takva definicija usko vezana za odredenu primenu, tj. 
za odredenu jezicku igru. 3 

3. REC 1 РОЈАМ 

Ovde nailazimo na jedan od kljucnih proЫema и analizi Filozofskih istra
iivanja: da li Vitgenstajn pravi razliku izmedu reci i pojma, izmedu znacenja reci i 
samog pojma? Kada on govori о reci, а kada о pojmu i и kakvom odnosu oni stoje и 
njegovoj filozofiji? 

Уес smo rekli da, za Vitgenstajna, pojam ima nejasne granice. On, dakle, ne 
mora da predstavlja logicku sumu pojedinacnih, medusobno srodnih partikulamih 
pojmova. То znaci da jezicka igra, и kojoj se primenjuje jedan pojam, nije sa svih 
strana omedena pravilima, kao sto "nema ni pravila, na primer, za to koliko se visoko 
i koliko jako sme и tenisu baciti lopta" (Vitgenstajn 1969: §68), te utoliko i sadrzaj, 
odnosno oЬim pojma mogu varirati. 

Sta se podrazumeva pod nekim pojmom, objasnjava se navodenjem primera, 
sa zeljom da se oni razumeju и izvesnom smislu. Ovde se pak ne misli na objasnjenje 
putem induktivnog zakljucivanja, gde Ьi se kao rezultat uocilo ono sto је svim tim 
primerima zajednicko, а "sto ја - iz Ьilo kog razloga - ne mogu da izgovorim" (Vit
genstajn 1969: §71). Stvar је и t01ne da sagovornik primere treba sada da primeni na 
odreden nacin, kako Ьi se videlo da li је on razumeo nase objasnjenje. Jer davanjem 
primera pokazujemo primenu pojma и odredenoj situaciji i time ga opisujemo. Cak i 
ako Ьismo dali neko opste objasnjenje, ono Ьi takode moglo Ьiti pogresno shvaceno 
i tek Ьi se iz upotrebe videlo da li је razumljeno na nacin koji је Ьiо ocekivan. Jer 
"sama tumacenja ne odreduju znacenje" (Vitgenstajn 1969: § 198). 

Је!епа Berberovic smatra da kada је rec о pojmu igre kod Vitgeп~tajпa, опdа "tll пе mozemo povuci пikak
ve graпice ~to је пuzпо da bi se пе~tо moglo defiпisati", а zatim: "Njena pravila [pravila igre] пisu nikad 
роtрнпо odredeпa i zato se опа sama ne moze definisati." (Berberovic, 1969: 19 - 20) Ovakvo tumaceпje 
nije u skaldu vec sa § 69 u kojem Vitgeп~tajn ukazuje daje definic(ja пekog pojma moguca, ali daje пјепа 
upotreba ograniceпa, odnosno da пе moze pretendovati па univerzalпн primeпu. Na slicпa пerazumevanja 
пailazimo i ti пastavkt1 teksta Ј. Berberovic, koja kritiiщje Vitgen~tajna ~to "zahteva dajedan pojam zadrzava 
svoj sadrzaj i smisao, bez obzira па koпtekst н kojem se pojavljuje" (Berberovic, 1969: 26), iako Vitgen~tajn 
eksplicitno pokazuje da znaceпje reci direktпo zavisi od konteksta. Као koпtra-argнment autorka navodi da 
se pojam "ll svakoj sferi pojavljuje sa prom(jeпjeпim sadrzajem i smislom", dok Ьi to нpravo Ьilo опо ~to i 
sam Vitgeп~tajn tvrdi. 
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Dakle, kao sto је znacenje reCi njena upotreba, tako se i pojam opisuje kroz 
razlicite primere tj. slucajeve njegove primene. Ра i ako Ьi postojala neka shema ili 
uzorak pojma, to da se ona moze shvatiti kao shema, а ne kao neki zasebni predmet, 
lezi u nacinu na koji се Ьiti primenjena (Vitgenstajn 1969: §73). Na pitanje: "Ne seze 
li raumevanje daUe nego svi primeri?" - Vitgenstajn odgovara: "Ра, imam li ја sam 
duЫje razumevanje? Оа Ii imam vise nego sto dajem u objasnjenju?" (Vitgenstajn 
1969: §209). Zapravo, znanje jednog pojma ne odgovara nekakvoj neizgovorenoj 
definiciji, vec te definicije uopste ni nema, ukoliko Ьi ona trebalo da bude univerzalno 
primenljiva u svim mogucim situacijama u kojima se dati pojam javlja (Vitgenstajn 
1969: §75). А ako Ьi se povukla granica kojom Ьi se definisao dati pojam, taj pojam 
Ьi Ьiо srodan, ali utoliko i razlicit od pojma u onom smislu u kojem ga Vitgenstajn 
shvata (Vitgenstajn 1969: §76). 

U ovim primerima vidimo kako Vitgenstajn izgraduje svoj pojam pojma, 
ostavljajuci, konsekventno, njegove granice otvorene. Navedeno mesto upravo po
kazuje kako Ьi i neko drugacije shvatanje pojma moglo potencijalno Ьiti ukljuceno 
и Vitgenstajnovu koncepciju, jer "stepen do koga ostra slika moie da lici na nejasnu 
zavisi od stepena neizostrenosti ove druge" (Vitgenstajn 1969: §77), s tim sto Ьi to 
shvatanje predstavljalo jednog od "clanova porodice". Medutim, iako sam pojam 
ne odgovara ni nekoj neizgovorenoj definiciji, Vitgenstajn ga ipak dovodi и vezu sa 
necim neizrecivim, kao ono sto se moze znati, а ne moze kazati (Vitgenstajn 1969: 
§78). Као primer jednog takvog slucaja on navodi zvuk klarineta: Iako mozemo znati 
kakav је taj zvuk, mozemo li ga recima izraziti? Ovaj Vitgenstajnov pristup mozda 
Ьi se mogao shatiti и skladu sa nekim stavovima Tractatusa koji upucuju na to da se 
neizrecivo pokazuje (Vitgenstajn 1987: §6.522) i da "о сети se ne moze govoriti, о 
tome se mora sutjeti" (Vitgenstajn 1987: §7). 

Mozemo zakljuciti da је kod Vitgenstajna rec kako о nekoj vrsti "anti-esen
cijalizma" tako i о "esencijalizmu". Prvo glediste nalazimo и njegovom odbljanju 
mogucnosti univerzalnog odredenja jednog pojma, kao pronalazenju neke sustinske 
odlike pojma koja Ьi se jasno mogla izgovoriti i naci и svakom slucaju jezicke upo
trebe tog pojma. S druge strane, Vitgenstajn ne kaZe da pojma nema, niti da nema 
sustine: "SиStina је izraZena gramatikom" (Vitgenstajn 1969: §371 ). Granice pojma 
postoje, mada su nejasne. 

Zato је i moguca pogresna upotreba nekog pojma, mada ne i njegovo norma
tivno definisanje: "Ко veruje da su izvesni pojmovi apsolutno pravilni i da onaj, ko Ьi 
imao drukcije pojmove, ne Ьi shvatao nesto sto mi shvatamo - on Ьi mogao neke vrlo 
opste prirodne cinjenice drukcije zamisljati nego sto smo mi navikli, а gradenje poj
mova, drukcije od uoblcajenog, njemu Ьi Ьi\о razumljivo." (Vitgenstajn I 969: 268). 
Zbog toga је metoda kojom se Vitgenstajn sluzi upravo izlaganje primera, fiktivnih 
situacUa u kojima se pojam dovodi do spostvenih granica, koje se potom menjaju od 
slucaja do slucaja - "Videti kako se slicnosti pojavljuju i iscezavaju" (Vitgenstajn 
1969: §66). Njegovo istraZivanje, kao gramaticko, nije, dakle, usmereno na pojave, 
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nego na mogucnosti pojava, а "to znaci da se mi prisecamo vrste iskaza koji dajemo 
о pojavama" (Vitgenstajn 1969: §90). 

U skladu sa Vitgenstajnovim stavom "Jezik је instrument. Njegovi pojmovi 
su instrumenti." (Vitgenstajn 1969: §569) - Fajerabend се ovakav pristup jeziku naz
vati "instrumentalistickom teorijom jezika" (Feyerabend 1955: 462)4

• 

4. PROBLEM ODREDENJA FIILOZOFIJE 

Cilj Vitgenstajnovog gramatickog ispitivanja jeste da ukloni nesporazume 
"koji se odnose na upotrebu reci, prouzrokovane, izmedu ostalog, izvesnim analo
gijama izmedu izrazajnih oЬ!ika u razlicitim oЫastima naseg jezika" (Vitgenstajn 
1969: §90) , dakle nesporazume koji nastaju kada se jedan pojam jednako koristi 
u razlicitim jezickim igrama. Njihovo odstranjivanje vrsi se tako sto se izraz cini 
preciznijim, medutim ne u smislu neke kristalno ciste Jogike koja Ьi odudarala od 
svakodnevnogjezika: "Nase jasne ijednostavne jezicke igre nisu preliminarne studi
je za neko buduce stvaranje jezickih pravila", vec "su tu pre kao predmeti poredenja 
koji treba da osvetle odnose nasegjezika na osnovu slicnosti i razlika." (Vitgenstajn 
1969: § 130) "Mi zelimo da uspostavimo neki red u nasem znanju о jezickoj upotre
Ьi: neki red u jednom odredenom cilju; jedan od mnogih mogucih redova; ne neki 
odredeni red" (Vitgenstajn 1969: § 132). Rec је, zapravo, о tome da se uoce zaЫude 
u jeziku time sto се se ukazati na razlicite jezicke igre и kojima pojmovi dolaze do 
svojih granica, а sto nece predstavljati nekakvo predubedenje s kojim stvarnost treba 
da se podudara, vec upravo tacku sa kojom Ьismo neke druge odnose u jeziku mogli 
da uporedimo. То се uneti red и znanje о pravilima neke jezicke igre, koji је pak 
samo jedan od mnostva redova, s obzirom na mnostvo jezickih igara, а ne neki opsti 
red koji Ьi se ticao pravilne upotrebe reci uopste, dakle van pojedinacnih konteksta, 
odnosno jezickih igara. U tom smislu Vitgenstajn i kaze: "Mi govorimo о prostornom 
i vremenskom fenomenu jezika, а ne о nekoj neprostornoj i nevremenskoj besmisli
ci." (Vitgenstajn 1969: § 108) Cilj је razoriti kule od karata i tako osloboditi podlogu 
jezika na kojoj su one stajale (Vitgenstajn 1969: § 118). 

А sta su ustvari te kule od karata? То su proЫemi koji nastaju pogresnim 
tumacenjem nasih jezickih oЫika, а imaju karakter dublne, i to filozofske dubine 
(Vitgenstajn 1969: § 111.). То se desava kada ,jezik praznuje", tj, "kada se obrce na 
prazno, а ne kada funkcionise" (Vitgenstajn 1969: §38, § 132). Ti proЫemi predstav
ljaju za Vitgenstajna filozofske proЬ!eme. Jer desava se da filozof kaze da razume 
neku recenicu iako uopste ne razmislja kako se i u kojoj prilici ta recenica primenjuje 
(Vitgenstajn 1969: §514). "Glavni uzrok filozofskih bolesti - jednostrana dijeta: mi
sljenje se sahranjuje samo jednom vrstom primera." (Vitgenstajn 1969: §593) Naime, 
kada filozofi upotreЬ\javaju neku гее ("znanje", "Ьiсе", ,ја", itd.) nastojeci da shvate 

4 Treba imati 11 vid11 da Fajerabend koristi гее "teorOa" 11slovno, razmatrajuci proЫem odredenja Vitgen~tajnove 
filozotske koncepcije kao teorije. 
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sustinu stvari, treba se zapitati da li se ta rec stvarno tako upotreЫjava u jeziku iz 
koga potice (Vitgenstajn 1969: § 116). Naime, sustina stvari је, kao sto smo videli, 
usko u vezi sa kontekstom u kojem se dati pojam koristi, tj. sa odredenom grama
tikom jezicke igre i stoga, traiiti је nevezano od upotrebe pojma na koji se odnosi, 
jeste besmisleno. 1 u tom smislu zeli Vitgenstajn da svede reci sa njihove metafizic
ke upotrebe na njihovu svakodnevnu upotrebu (Vitgenstajn 1969: § l l 9). Filozofija 
stoga treba da otkrije besmislice koje su "izrasle razumu kad је jurisao na granice 
jezika" (Vitgenstajn 1969: § 119), ona је "borba protiv omadijavanja naseg razuma 
sredstvima naseg jezika" (Vitgenstajn 1969: § l 09). 

Mozemo primetiti da se zadatak filozofije tice besmislica ujeziku uopste, da
kle ne samo gresaka koje nastaju prilikom filozofiranja, vec i u drugim s\ucajevima. 
Moglo Ьi se Ciniti nejasnim sta onda Vitgenstajn podrazumeva pod pojmom filozo
fije, medutim, on је i ovde mozda samo dosledan sopstvenom stanovistu: filozofija, 
kao i svaki drugi pojam, cini porodicu, te se u jednom slucaju odnosi na delatnost 
koja zapada u zaЫude, dok se u drugom slucaju tice upravo otklanjanja tih zaЫuda. 

Na koji nacin Vitgenstajn onda zamislja filozofiju u ovom drugom smislu? 
"U na5im razmatranjima [ ... ] mora da se odstrani svako objasnjenje, а na mesto nje
ga moze da se pojavi samo opisivanje", а ono "doblja svoju svetlost, tj. svoju svrhu 
od filozofskih proЫema" koji "nisu empirijski, vec se resavaju uvidom u rad naseg 
jezika i to na taj nacin da raspoznamo taj rad, nasuprot teznji da ga pogresno razu
memo" (Vitgenstajn 1969: § l 09). Filozofski metod treba, dakle, da bude deskripti
van, s obzirom da se jedino opisivanjem razlicitih jezickih igara mozemo suociti sa 
razlicitim situacijama primene pojma i na taj nacin uvideti moguce zaЫude. Kada 
govori о pojmu igre i njegovoj nesvodivosti па nekakvu opstu definiciju, Vitgenstajn 
upucuje: "Posmatraj, na primer, procese koje zovemo ,igrama'. [ ... ] Sta је svima 
njima zajednicko? - Nemoj da kazes: ,Nesto mora da im bude zajednicko, inace se 
ne Ьi zvale "igre"' -nego pogledaj da lije njima svima nesto zajednicko.[ ... ] nemoj 
da mislis, nego g\edaj !" (Vitgenstajn 1969: §66) Insistiranje na ovoj vrsti deskriptiv
nog pristupa pociva na stavu da filozofski proЫemi upravo nastaju kada se misli о 
nekom pojmu bez obzira na njegovu primenu, i u tom smislu Vitgenstajn zahteva po
smatranje jezickih igara kako Ьi se uvidelo kako se sam pojam ponasa u jeziku. "Mi 
ne analiziramo fenomen (npr. misUenje), vec pojam (npr. pojam misljenja) i, prema 
tome, primenjivanje jedne reci." (Vitgenstajn 1969: §383) 

Filozofija ne treba da postavlja teorije, jer odgovori se nalaze vec u samom 
jeziku i stoga "Filozofija ni na koji nacin ne sme da se uplice u aktuelnu upotrebu 
jezika; ona na kraju moze, dakle, samo da ga opise." (Vitgenstajn 1969: §124) Ono 
sto Vitgenstajn, dakle, zeli da postigne jeste razumevanje zaplitanja u nasa sopstvena 
pravila, pravila jezickih igara kojima se koristimo time sto се nam upotreba reci 
postati preg\edna (Vitgenstajn 1969: § 122). U tom smislu, filozofija је sag\edava
nje stanja jezika pre resenja nastalih protivrecnosti, tj. ono sto је moguce pre novih 
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otkrica i pгonalazaka, јег sama filozofija ne objasnjava, niti izvodi zakljueke, vec 
jednostavno iznosi ргеd nas (Vitgenstajn 1969: § 125, § 126). 

Zbog toga је osnovni zadatak filozofije da opisivanjem jezika pokaze be
smislice u njemu: "Ја hocu da pokaiem kako da se od besmisla koji nije oeigledan 
ргеdе na oeigledan besmisao." (Vitgenstajn 1969: §464) Medutim, "ako se kaze daje 
jedna гeeenica besmislena - ne znaei da је njen smisao besmislen, nego da se јеdпа 
komblnacija reei isklueuje iz jezika, povlaei iz sаоЬгасаја." (Vitgeпstajп 1969: §500) 
Besmisao је, dakle, u uskoj vezi sa koпtekstom и kojem se data гееепiса пalazi. А 
s obziгom da јеdпа гeeenica ima smisla samo и onim okolпostima и kojima se опа 
zaista pгimeпjuje (Vitgenstajп 1969: § 117), posao filozofije jeste da ukaie na опе 
momeпte jezika и kojima se takav smisao ne postize, ра ih, zbog toga, iz pojediпih 
jeziekih igaгa tгеЬа isklueiti. 

Ako је jezik laviгint puteva (Vitgeпstajп 1969: §203) ili, kako smo vec po
menuli, poput staгog gгada koji је и пeprestaпoj izgradnji, а filozofski proЬ!emi -
oЫika "Ја se ne snalazim" (Vitgeпstajn 1969: § 123), опdаје filozofija tu пalik nekom 
vodieu koji се, pokazujuci mapu grada, uputiti kako da se kroz ovaj grad prode, а da 
se пе za1 uta. 

Postavlja se, medutim, pitanje: пе saeinjavaju 1i postavke koje је Vitgenstajп 
izlozio u ovom delu upгavo jedпu filozofsku teoгiju? Postoji vise mogucnosti da od
govoгimo na ovo pitanje. 

Nајрге, ako zakljueimo da ovde jeste гее о jednoj filozofskoj teoгiji, u tom 
slueaju Ьi Vitgeпstajп pгotivгeeio samom sebl. Za пedoslednost Ьismo mu mogli za
meгiti и vise navгata, kao nрг. и slueaju deskripcije kao osпovпog metodskog zahteva, 
јег ona tгеЬа da је пesto potpuпo suprotпo od misaonog оЬја5пјепја. Medutim, пiје 
li i samo opisivaпje vec zasпovaпo па izvesnim pгetpostavkama? А te pгetpostavke u 
svakom slueajujesu nekakve teorijske pгetpostavke. 1 пiје li deskгipcija vec nekakvo 
objasnjavaпje? "Ako blsmo u filozofiji hteli da postavimo teze, о пjima пikada пе Ы 
moglo da dode do diskusije, zato sto Ы svi Ьili s пjima saglasпi." (Vitgeпstajп 1969: 
§ 128) Ali staje sa samom ovom гeeenicom? Nije li ona upгavo јеdпа filozofska teza? 
1 sta ako se mi sa пјоm пе slozimo? Опdа Ы to zпaeilo da опа nije filozofska teza. 
Ali sta је опdа ona? Mozda deo јеdпе meta-teoгije о filozofiji? Medutim, Vitgeпstajп 
ka:Ze: "Moglo Ы se misliti: ako filozofija govoгi о upotгebl гееi ,filozofija', mога\а Ы 
da postoji пеkа filozofija dгugog геdа. Ali пiје bas tako, пеgо [to] odgovaгa slueaju 
pгavopisa, koji se bavi i геејu ,pгavopis', а пе postaje zato dгugog геdа." (Vitgenstajn 
1969: § 121) Ovde, dakle, nije гее о пekom meta-nivou u odпosu па filozofiju, nego se 
гееепо moze pгimeпiti i па sam Vitgeпstajпov pгistup. Kako је to moguce? 

Objasпjavajuci Vitgeпstajпovo гazumevaпje filozofije FајегаЬепd ukazuje 
da Ьi inteгpгetacija Fillozofskih istraiivanja kao јеdпе teorije zпаеепја Ьila supгotna 
паmегi samog Vitgeпstajna. (FеуегаЬепd 1955: 479) Fillozofija kao poteпcijalпa teo
гija znaeeпja zapгavo gubl svoju fuпkciju onog momenta kada se doslo do ,,potpune 
jasnoce". (Feyerabend 1955: 480) То zпaei daje Vitgenstajп ovde zadгzao ideju iz 
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Tractatusa prema kojoj, опај ko је razumeo пjegove stavove, па kraju moze da ih od
baci, kao merdevine preko kojih se рорео пароlје, gde bi to "napolje" znacilo "igra
ti jezicke igre bez uzпemiravaпja filozoskim pitaпjima ili filozofskim proЫemima" 
(Feyerabeпd 1955: 480). Jer i sam Vitgenstajп, na pitanje: Staje tvoj cilj и filozofiji? 
- odgovara: "Da pokazem muvi izlaz iz flase za hvatanje muva." (Vitgeпstajп 1969: 
§309) 

Fajerabeпd, medutim, primecuje da ako pretpostavimo da uklanjaпjem filo
zofskih zaЫuda mozemo doci do "potpune јаsпосе", time ujedпo pretpostavljamo 
jasnu liпiju razgraniceпja izmedu "kula od karata" i jezickih igara na kojima su опе 
izgradeпe. (Feyerabend 1955: 481) Time se Vitgeпstajп, prema Fajerabendovom mi
sljeпju, vraca па staпoviste Tractatusa prema kojem rec "filozofija" oznacava пesto 
sto је izпad ili ispod prirodпih пauka, samo sto Ьi и slucaju Filozofskih istraiivanja 
na mestu "prirodпih пauka" stajale ,jezicke igre". То zпaci da Ьi filozofija Ьi\а пesto 
iznad ili ispod jezickih igara, tj. опа sama пе Ьi пikako mogla Ьiti jezicka igra. (Feye
rabeпd 1955: 481-482) 

Ovo tumacenje previda, medutim, veliki deo Vitgenstajпovih stavova, od 
odredenja jezika (jezika uopste) kao jedne jezicke igre, do Vitgeпstajnovog odbaci
vaпja filozofije kao nekakve meta-teorije, а sto skoro direktпo proizilazi iz Fajeraben
dove interpretacije. 

Naprotiv, Vitgeпstajnova "slika" filozofije moze se posmatrati kao јеdпа od 
jezickih igara и kojima se javlja pojam filozofije. Kada govori о objasпjavaпju kroz 
primere, Vitgeпstajп kaie: "Upravo tako mi igramo ovu igru. (Ти podrazumevam 
jezicku igru sa recju ,igra' .)" (Vitgenstajn 1969: §71 )- Оп, dakle, opisuje "ovu igru" 
- пaime,jednu od jezickih igara. "Ne postojijedan filozofski metod, ali ima, dakako, 
metoda, и neku ruku razlicitih terapija." (Vitgenstajn 1969: § 133) Ovo moze па пeki 
naciп da olaksa proЫem pojavljivanja pojma filozofije kao, s јеdпе strane, predmeta 
kritike, i sa druge, kao same kritike. Ako se prisetimo pak Vitgeпstajпovog stava da 
forma jezika odgovara formi zivota, а da saglasпost и jeziku nije пikakva saglasnost 
misljeпja, пеgо oЫika zivota, mozemo zakljuciti da Ьi filozofija takode morala da 
pociva па izvesпoj takvoj formi, te Ьi razlicite forme zivota odgovarale razlicitim 
filozofskim pristupima. Utoliko је uloga koju Vitgenstajn pripisuje filozofiji ta, da и 
okviru date zivotne forme, razjasnjavanjem same upotrebe jezika, resava i filozofske 
proЫeme. То zпaci da и pokusajima пjihovog resavaпja treba pre svega imati и vidu 
пасiп па koji se pojmovi pojavljuju ujeziku i sta nam, и tom smislu, опi govore. 

* * * 
Odredeпje mesta i uloge filozofije и Vitgeпstajnovim Filozofskim istraiiva

njima jeste pitaпje па koje је tesko dati jediпstveni odgovor. Uprkos tome, postavke 
date и ovom Vitgeпstajпovom spisu od posebпog su zпасаја za resavaпje filozofskih 
proЫema koji se odпose пе samo па razlicite pristupe filozofiji, vec i па savremeпe 
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drustvene tokove. Уес samo odredenje jezickih igara kao obrazaca karakteristicnih 
kako za razlicita podrucja delovanja, tako i za razlicite kulturno-politicke zajednice, 
upucuje na nuzno preispitivanje vrednosnih kriterijuma pri Ьilo kakvom konstruktiv
nom ili kritickom diskursu koji se na njih odnosi. А ukoliko jezik odgovara "oЫiku zi
vota", razmatranje proЫema prisutnih u savremenom multikulturalnom drustvu mora 
imati u vidu ne samo kontekst u kojem se izvesni pojam pojavljuje, vec i kompletnu 
jezicku strukturu, и kojoj se on nalazi, kao mrezu medusobno povezanih znacenja. 
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ABSTRACT 

In this introductory discussion the author analyses the proЬ!em of defining 
the place and role of philosophy in Wittgenstein's Philosophical lnvestigations. In 
doing so, the author takes into consideration the possibllity of а difference between 
philosophy ој Wittgenstein's work and philosophy descriЬed iп it. The question is 
addressed on the basis of Wittgenstein's understanding ofmeaning, language-games 
and the different understanding ofthe notions ofboth word and concept. As philoso
phy, according to Philosophical Investigations, is not а theory, the paper offers sev
eral possiЬ!e directions in solving the proЫem of descriptive and normative character 
ofphilosophy. In conclusion, the author points out some ofthe consequences of such 
а view on the place ofphilosophy in the contemporary society. 

Кеу words: concept, language-game, meaning of words, philosophy, Witt
genstein, Feyerabend. 
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SAZETAK 

U konacnom svom teorijskom oЫiku, filozofija matematike se pokazuje kao ontologija, 
logikn, episteтologija i тetodologija matematike, ona је naime pojmovno misljenje о Ьicu, mislje

nju, znanju i metodi entiteta matematicke nauke, kojima prethodi filozofska refleksija о teorijskoj 
sustini istorije matematickog misljenja. То onda nije nista drugo do nagovor ka zasnivanju jedne 

spekulativne fi\ozofije matematike kao pojmovnog znanja о spekulativno zasnovanom matematic

kom misljenju, dakle nagovor na utemeljenjefilozoftke тateтatike. 
U ovom radu ovaj se proЫem predocuje i preko fundamentalnih pitanja filozofije mate

matike о oЫicima zasnivanja matematickog znanja, provedenih posebno fonnalizmom, logiciz

mom i intuitivizmmom, te i о pojmovnom postanku matematicke logike kao operativnog sistema 

jednog mogucegjedinstvenogjezika naucnog misljenja. 

Юjucne reci: filozofija matematike, filozofska matematika, matematika, aritmetika, 
geometrija, broj, matematicka logika. 

1 

1. Rasprava о fi\ozofiji matematickog mis1jenja moze otpoceti i pitanjem о tome, 
kako је uopste moguca fi\ozofija matematike, i onda kako је uopste moguca filozofska 
matematika, а to pitanje ima smisao one transcendenta1ne pitanosti koju је svojevremeno 
postavio Kant о naCinu i mogucnosti ciste matematike. 

Kako је za Kanta matematika provereno saznanje koje u sebl sadrzi savrseno 
apodikticku izvesnost, apsolutnu nufuost, jer se ne zasniva na iskustvenim temeljima 
buduci daje cisti sinteticki proizvod uma, to је onda dakle matematika sasvim apriomo, 
ali ne i transcendentalno saznanje (Kant 1983: 142). То apriomo saznanje mora svoj ро-
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јат najpre da pokaie u cistom, apriornom, neempirijskom opaiaju, stoga su njeni sudovi 
uvek intuitivпi. U ovome se i sastoji Ьitпа razlika izmedu matematike i filozofije, jer se 
ova potonja zasniva na diskurzivnim sudovima iz Cistih pojmova, ра svoja apodikticka 
ucenja moze da objasni ali ne i da izvede iz cistih opaiaja. Postavlja se sada pitanje, kako 
је uopste moguce opaiati apriori, kako dakle opaiaj predmeta moze da prethodi samome 
predmetu? Ра tako, sta se to dogada posredstvom formi culnog opaianja, pomocu kojih 
su nam date pojave stvari а ne stvari same ро sebl. Dakle, zakljucio је Kant, prostor i 
vreme su oni opaiaji koje cista matematika stavlja и osnov svih svojih saznanja i sudova 
koji se pojavljuju kao apodikticki i пumi: tako se cista matematika zasпiva па cistom opa
fuju, pri cemu geometrija za svoj osпov ima cisti opaZaj prostora а aritmetika cist opaiaj 
vremeпa. Prema tome, cista matematika kao apriomo siпteticko sаzпапје је moguca jer 
је povezaпa jediпo s predmetima cula, dakle predmetima ciji је emprijski opaiaj apriori 
zasпovan па cistom opaiaju vremeпa i prostora (Kant 1983: 146.). 

То је, pre Prolegomene, Kant predocio tezom и Kritici Cistog ита, da se, пaime, 
и svim teorijskim пaukama uma пalaze siпteticki sudovi apriori kao priпcipi: dakle, svi 
matematicki sudovi su sinteticki sudovi (Капt 1976: 48). Takav sigumi put razvitka јеdпе 
nauke otpoceo је kod starih Grka опdа kadaje primeceпo kako se пе mora tragati za oпim 
sto se vidi u oЫicima ili пjihovim pojmovima, te da se iz пjih procitaju пjihove osoblпe, 
пеgо se te osoblпe moraju da proizvedu pomocu apriomih pojmova koji se uпose mislje
пjem i опdа izlafu pomocu koпstrukcija: а to onda znaCi da se stvarima ne moze pripi
sivati nista drugo sto пе moze nиZnim пacinom da proizide iz onoga sto је prema pojmu 
vec polozeпo. OtpoCinjanje ovako sigumog puta takve пauke Kant pripisuje Talesovoj 
demonstraciji ravnokrakog trougla. 

Ali, sta znaci to da su svi matematicki sudovi siпteticki? Kant to posvedocuje 
primerom daje pet plus sedamjedпako dvanaest, premdaje sasvim izvesno da su pet plus 
sedam i dvanaest ista sadrzina, prvo и oЫiku mпogoga а drugo и oЫiku jedпoga. То је 
Hegelov uvid и опо sto је on nazvao trivijalпim ideпtitetom, koji se пе zasniva na pojmu, 
kome је to delaпje operacije zbrajanja пesto spolja5nje, to је nadalje jedan zahtev da se 
pet i sedam objedine и jedan izraz (Нegel 1979: 203, 204). Hegel је priznao da је Kant 
ostavio duboku napomenu о sintetickim nacelima apriori, jer је za njihov osnov uzeo je
dinstvo samosvesti, dakle identitet pojma sa sam im sobom, ali је to prevashodпo preuzeo 
kao gotovu stvar iz formalne logike, te nije prikazao kako је sinteticko napredovanje za
pravo proces pojma koji priozvodi samoga sebe. А teorem је to istinsko sinteticko jednog 
predmeta, ukoliko је zasnovaпo u unutra5njem identitetu pojma: teorem prikazuje ideju 
koja predstavljajedinstvo pojma i realiteta, koji medutim ne proizilazi iz samoga pojma 
(u tom smisluje i aksiom zapravo teorem, najcesce preuzet iz logike). 

Dakle, matematikaje za Kanta teorijsko sazпanje uma koje svoj objekt odreduje 
na sasvim cist apriori nacin. 

2. Ovakav Kantov stav, роsеЬпо о geometriji, zasnivao se na uverenju о nunюj 
i apsolutnoj istinitosti euklidske geometrije. Stoga pitanje о postojanju apriorne geome-
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trije pretpostavlja pitanje о mogucnosti altemativnih geometrijskih sistema, jer, koja је 
zapravo geometrija nuino apriorno saznanje? А da Ьi neko znanje u geometriji moglo 
Ьiti apriomo, onda ono mora Ьiti zasnovano na aksiomima iz kojih se onda logickom 
dedukcijom izvode sve teoreme, pri cemu, dakako, ti aksiomi pretstavljaju nufue uslove 
mogucnosti iskustva. 

Upravo је ovako, dakle, kantovski, Rasl, ali ne Ьа.5 uspesno, aksiomatizovao 
projektivnu geometriju, koja se medutim pokazala nedovoljno delotvomom, ciju је gra
nicu va.Zenja odredila vec Poenkareova konvencionalisticka teorija о poreklu, predmetu i 
izvesnosti matematickog saznanja unutar geometrije, а onda i Ajnstajnova teorija relativi
teta, zasnovana neeuklidskom cetvorodimenzionalnom geometrijom Minkovskog. 

Ovim se vec stupilo u dobno misljenje modeme, savremene matematike, i njoj 
saglasne novije filozofije matematike, koja se od klasicne filozofije matematike prevas
hodno razlikuje ро tome sto ova potonja nije dovodila u pitanje izvesnost matematicke 
spoznaje. Opis i obja5njenje matematickog saznanja u starijoj filozofiji matematike dovr
savalo se pitanjem о uslovima i razlozima primenljivosti matematike uopste, pri cemu se 
nije pitalo о temeljima izvesnosti matematickog znanja, dakle о naCinima i mogucnosti
ma zasnivanja matematike. 

Raznolika su gledanja u filozofiji matematike, time i u matematici, о izvorima 
zasnivanja matematicke spoznaje, neki od njih su fonnalizam, logicizam, intuicionizam, 
zatim konstruktivizam, Hi!Ьertova metamatematika". Svima ovima matematicka logika 
је kako filozofski organon matematike, tako i operativni sistem kojim se filozofske ideje 
logike interpretiraju jezikom matematike. 

TeorUski razvitak matematike i na njoj zasnovanih egzaktnih nauka, posebno 
njen interes za logicka pitanja filozofije, postavio је svojedobno osnov za utemeljenje 
simbolicke ili matematicke logike. S pretpostavkama matematickog znanja zalazi se da
kle u filozofska podrucja logike, tako su i nastala raznolika podrucja naucne logike i svih 
njenih smerova misljenja, unutar kojih se i pitanje jezika postavlja samo kao tekjedno od 
pitanja logickog misljenja nauke uopste. 

Ali, filozofski interes za nauku matematike, i matematicki interes za pitanja fi
lozofije, teorijski se ne dovrsava izgradnjom operativnog matematickog sistema logike, 
ili logickim ustrojstvom matematickog znanja, cemu је onda prakticni rezultat postanak 
simbolicke logike. Ova se u svojoj vlastitoj istoriji pokazuje kao jedinstveni operativni si
stem logicke interpretacije matematike i matematickog prikaza logike, ali pokusaj zasni
vanja jedinstvenog jezika misljenja nUe dakako krajnja svrha teorijskog odnosa filozofije 
i matematike: ovo se sasvim ocito pokazuje kako u njihovim povestima, tako posebno u 
modemom dobu izgradnje jedinstvenog sistema svetske nauke, svedene najcesce prema 
modelima upravo filozofije ili matematike. 

3. Filozofija matematike opstije pojam pod kojim se mogu podvesti matematika 
logike i logika matematike, ukoliko se ove potonje imaju smatrati aksiomatskim izvo
denjem logickog misUenja jezikom matematike, sto је tek samo jedna strana izvodenja 
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odnosa izmedu filozofskih i matematickih nauka, svedenog na primenjeni racun teorij
skog misljenja. Filozofija matematike је pojmovno preispitivanje osnova matematike, 
kriticko misljenje о matematickom misljenju, jedna dakle filozofska nauka о teorijskom 
zasnivanju matematickog misljenja. Takode, filozofija matematike u svojoj osnovi nije 
sasvim isto sto i matematicka filozofija, а ta se razlika zasniva na jasnom razluCivanju 
matematickog misljenja od misljenja о matematici, to su naime dva nesvodiva smera 
misljenja istoga pravca, buduci da nije moguce suditi о matematickom misljenju jedino 
izvan matematickog misljenja, niti se pak tim matematickim misljenjem iscrpljuje svo 
misljenje о matematici.1 

Hegel, naprimer, dopusta mogucnost postojanja jedne takve nauke kao sto је 
filozoftka matematika, koja Ьi na osnovu pojmova spoznala ono sto oblcna matematicka 
nauka izvodi iz pretpostavljenih odredenja ро metodi razuma: istinski filozofska nauka 
matematike kao nauke о veliCinama Ьila Ьi nauka о merama, koja medutim pretpostavlja 
vec realnu posebnost stvari koja postoji tek u prirodi, te koja Ьi, zbog te spolja5nje prirode 
veliCine, Ьila najtez.a nauka (Нegel 1987Ь: 218-219). 

Bez obzira, medutim, na naziv filozofske discipline о matematici, и njen opsti 
zajednicki korpus teorijske sadrzine spadaju svakako pitanja о poreklu i prirodi mate
matickog misljenja, pitanja dakle о zasnivanju matematike kao naucnog sistema zna
nja, s kojima u neposrednoj vezi stoje i pitanja о smislu i strukturi pitanja i proЫema u 
matematici, о tome sta је objekt matematickog znanja i sta jeste ono jeste u matematici. 
Iz ovoga vec је sasvim ocit ontoloski i logicki osnov matematicke nauke, gde se unutar 
ovoga poslednjeg osnova predrazumeva epistemoloski i metodoloski stav matematickog 
misUenja. 

4. Dakle, ovo, stajejeste и matematici, sasvimje ontoloski proЫem matematic
kog nauke sa staпovista filozofije. Rec је naravno о predmetu matematickog saznanja, jer, 
da li је predmet matematike predmet ili saznanje svojstava predmeta: ako је, primera radi, 
broj fundamentalni predmet matematike, kao sto је to slucaj u aritmetici kao matematici 
broja, da li је onda legitimno pitanje matematike sta broj jeste, odnosno, koje је to jeste 
koje jeste broj, ili se to pitanje time ontologizuje, cime se onda izlazi iz smisla matema
tickog misljenja, buduci da nije u Ьiti matematike misljenje koje filozofira. MoZda se ovo 
pitanje premesta u sferu filozofije matematike, koja svojim vlastitim teorijskim pozivom 
niti filozofira niti matematizuje misljenjem о stvari misljenja, ра tako ni о broju kao le
gitimnom predmetu aritmetike. Jer, sasvim је tacno primeceno, predmet aritmetike nisu 
brojevi kao elementi ontologije, nisu niti pojmovi brojeva kao elemenata logicke filozofi
je, i time filozofije uopste, nego је predmet aritmetike brojanje brojeva, odnosno mesto i 

1 О f.!ozofiji matematike, izmedu ostaloga, Р. Benaceraf and Н. Putnam (1964). Philosophy ој Mathematics. 
N.Y.: Prentice На\1; Rt1ssel, В. (1919). lntroduclion /о Mathematical Philosophy. London: George Allen & 
Unwin; Lakatos, 1. (1972). ProЫems in the Philosophy ој Mathematics. North-Holland; Kбrner, S. (1960). 
The ?hilosophy ој Mathematics. N.Y.-London; Weyl, Н. (1949). Philosophy ој Mathematics and Natural 
Science. Princeton; Barker, S. (1973). Filo=ofija matematike. Beograd: Nolit; Sikic, Z. (1995). Filozofija 
matematike, Zagreb: SK. 
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uloga brojeva u brojanju, koje se dogada kao sablгanje, oduzimanje, mnoZenje, delenje ... 
Dakle, ono sto је Ьitno za aritmetiku nije stajeste Ьгој nego koji је bгojevni znak Ьгоја, sto 
onda pretpostavlja ustanovljenje transformacijskih pravila brojevnih znakova, koja su, 
pre svega noгmativnog а ne deskriptivnog kaгakteгa. Tako se onda aritmetika pokazuje 
kao znanje о transformacijskim pгavilima brojevnih znakova, i njen dakle predmet nije 
Ьгој kakav је on sami ро sebl, nezavisno od njegovog bгojevnog znaka, ili brojke. S tog 
stanovista, aгitmetika је jedino i moguca kao matematika broja tek na temelju ontoloske 
pгoizvoljnosti brojevnih znakova. Aritmetika dakle nije ontologija Ьгоја, nego matema
tika Ьгоја, jedan prema transformacionim pravilima ureden operativni sistem brojanja 
bгojevnih znakova. 

Otuda aritmetika kao nauka о diskretnoj velicini, kao uostalom i sva matema
tika, pripada u svojoj Ьitnosti nauci razuma, јег nauka matematike na savrseni је nacin 
nauka о konacnim odredenjima velicina.To је pгimetio i Hegel, dгzeci se medutim Ьitne 
гazlike izmedu filozofije i matematike u pogledu njihovih sadrzina, buduci da su aritme
ticki bгojevi i geometгijske figuгe neadekvatni mediji za pojmove, oni su naime podesni 
samo za simbole koji su pak za misli uvek heterogeni izrazi. Naposletku, matematicka 
odгedenja kao sto su beskonacno, odnos, faktori, potencije itd., imaju, ро Hegelovom 
nesto ostгijem sudu, svoje istinske pojmove samo u filozofiji, јег, nezgodno је da se ta 
odгedenja za filozofiju uzimaju iz matematike gde su pгihvacena nepojmovno, cesto be
smisleno buduci da nisu neposгedni izгaz misli nego gotove sheme, nepгimeгene pгiгodi 
pojma (Hegel 1987Ь: 218-219). 

5. Kakvo је zapгavo ро Hegelu to matematicko saznanje, i kakav је njegov od
nos ргеmа Ьicu ili predmetu misli? Ili, u cemu је Ьitnost гazlike izmedu filozofskog i 
matematickog saznanja? 

Уес se moglo pгimetiti kako Hegel matematicku nauku ne shvata kao pojmovnu 
nauku umskog misljenja, nego kao гacionalnu nauku u pogledu poгekla i priгode pгed
meta, nacina, oblma i domaSaja njenoga saznanja. Рге svega, matematicko saznanje је 
jedno delanje koje је za stvar saznanja spoljaSnji cin, te је onda otuda taj uvid kako istinit 
tako i neistinit, buduci da se time menja sam taj pгedmet saznanja. Zapravo, matematicko 
saznanje prikazuje samo nastajanje opstanka, ~ Ьitka pгirode stvari u saznavanju kao 
takvom, dok је и filozofskom saznanju postajanje opstanka kao opstanka гazliCito od 
postajanja Ьiti ili unutraSnje prirode stvari (Hegel l 987a: 29). 

Filozofsko saznanje jeste sjedinjenje оЬа ova ргосеsа postajanja celine jer је 
unutra5nje nastajanje ili Ьivanje supstancije neгazdvojivo kao pгelaz u spolja$nje ili u op
stanak, u Ьitak za drugo, i, obmuto, kao postajanje opstanka koje је uzimanje sebe natrag 
u vlastitu sustinu. Tek је dakle onda moguca spoznaja celine stvari, kada је time moguca 
sama celina stvari, gde је kretanje udvostruceni proces i postajanje celine u kojima svako 
od njih postavlja ono drugo i svako takode ima оЬоје и sebl kao dva pogleda, ра se onda 
sami sobom razresavaju i pretvaraju u vlastite momente (Hegel 1987а: 29). Ргеmа ovome, 
matematicke istine, koje izrafuvaju napгimer teoreme ili dokazi, jesu spoznaje kao istini-
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tosti, ali one ne pripadaju onome sta stvar jeste, nego је tim stvarima spolja5nje delovanje, 
koje sebe ne postavlja kao momenat samog rezultata saznanja. Dakle, taj proces matema
tickog saznanja ne proizilazi iz pojma naprimer teoreme ili dokaza, nego se pomocu ovih 
zapoveda kao pomocu propisa kao nekih spolja5njih svrha, gde se onda ne uvida nufuost 
konstrukcija tih terema i dokaza koji pripadaju samim stvarima matematickog misljenja. 
Zato је imanentna ili cista matematika bespojmovno i nesustinsko saznanje koje, time, i 
ne dopire do Ьitnog suprotstavljanja i razlike kao principa kretanja stvari, ра fonnalnost 
matematicke evidencije dospevajedino do veliCine kao nesu5tinskog odredenja razlike. 

Dakle, stvar је u metodu matematike, koji se ne shvata kao izgradnja celine koja 
је postavljena u svojoj cistoj bltnosti; metod је naime nacin na koji stvar jeste, а to kako 
stvar jeste valja istraiiti na nacin na koji stvar jeste, tako је saznanje momenat same stvari 
i njen гezultat, jedan proces celine pojma same stvari pojma. U matematici se metod 
sastoji iz obja5njenja, deoba, aksioma, teorema, dokaza, nacela, izvodenja, zakljucivanja, 
ali upravo је to takvo saznanje koje је stvari pojma nesto spolja5nje, stoga matematika za 
svoj princip i ima bespojmovni odnos velicina(Нegel 1987а: 33). 

U prirodi naucnog metoda mora medutim stajati to kako је on neodvojiv od sa
drZ.aja i kako sam sobom odreduje sebl svoj ritam: istinski prikaz takve prirode naucnog 
metoda Hegel је video jedino u spekulativnoj filozofiji. 

Na tragu toga, шoglo Ьi se moZda nadati i utemeljenju jedne spekulativne filo
zofske matematike, pre kojeg se medutim valja raspitati о mogucnosti spekulativne ma
tematicke nauke uopste. То dakako nije Hegelov otvoreni zahtev, ali jeste nagovor, koji 
se moze shvatiti i kao rezultat misli о mogucnosti preuredenJa rezonirajuce matematike 
u pojmovnu matematiku. Razlikaje u tome sto su pojmovi ziva kretanja, ono konkretno 
i najbogatije jedne stvari jer је pojam osnov i totalitet ranijih odredaba, on је kategorUa 
Ьiса i ref\eksivnih odredaba, apsolutni osnov; stoga se pojam ne mo2e predociti pomocu 
prostomih figura i algebarskih znakova а sve to radi spolja5njeg oka nekog bespojmov
nog, mehanickog naCina odredivanja koje jeste racunanje. А racunanje је jedan povrsan, 
mehanicki posao, ра takve aritmeticke operacije na najsavrsenij1 nacin mogu da rade i 
ma5ine. 

Ali, ako је spolja5nja priroda simbola nepodesna da izrazi pojam, onda valja ici 
obmuto, da se neka visa odredba na koju simboli podsecaju saznaje tek pomocu pojma 
kojemu се se priЫiziti jedino izdvajanjem onoga culnog koji Ьi trebalo da izrazi (Hegel 
1979: 46). То znaci kako poZE:imljivanje matematickih kategorija za metod i sadriinu 
filozofije jeste uzaludno i nesto naopako, jer ako matematicke fonnule i imaju znacenje 
misli i pojmovnih razlika, to se onda njihovo znacenje mora da naznaci, odredi i opravda 
pre svega u filozofiji (Hegel 1979: 1, 211 ). А to logicko filozofija uzima naravno iz logike 
а ne i:l autoriteta matematike, i to zato sto prostoj primeni matematickih fonnula treba da 
pre1ш,di svest о njihovoj vrednosti i njihovom znacenju, gde је medutim jedino logika 
ta sv~st koja ovima skida partikularnu fonnu, priЬavljajuci im onda njihovo opravdanje, 
smisao i vrednost. 
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6. U modemoj matematickoj nauci ontoloske stvari misljenja matematickih en
titeta ne misle se hegelijanskim paradigmama spekulativnog misljenja. 

Tako naprimer, ontolosko pitanje о tome stajest Kvajn (Quine 1987: 101-119) 
svodi na odgovor dajest ono sto jest, te da neslaganja о onome sto jest otpocinju kada se 
povede rec о pojedinacnim slucajevima togajest. Pritom Kvajnjest svodi na pojedinacno 
nesto koje jest, i, stavise, dopusta mogucnost da z.a nekoga nije ono sto z.a drugoga jeste 
to jest. Tako К vajn ovo naziva zamrsenom platonovskom doktrinom i zagonetkom, jer 
ovo nije mora blti, buduci daje sasvim upitno pitati stajeste ovo nije. А stvar је и tome 
da se sasvim jasno pravi razlika izmedu imenovanja i znacenja, razlika koja se ne svodi 
na raspodelu postojanja na fizicke i umne entitete, pri cemu ono sto stvamo ne postoji 
moze da postoj.i kao misaoni entitet. То је ро К vajnovom sudu Ьitno kako Ьi se pitalo о 
tome da li ontoloskijesu takvi entiteti kao sto su atriЬuti, klase, brojevi, funkcije ... , ali 
је stvar и tome da se sasvim izbegnu ontoloske obaveze и matematickom misljenju о 
onome sto jeste. Тај proЫem z.apravo је srednjevekovni proЫem univerz.alija, ali tadanji 
realizam, konceptualizam i nominalizam и modemoj filozofiji matematike pojavljuje se 
kao logicizam, intuicionizam i formalizam и pitanju ontologUe apstraktnih entiteta kao 
pitanja о nacinu zasnivanja matematickog znanja. Opet smo, dakle, и podrucju ontolo
gije matematicke nauke, premda se и matematici moramo sasvim osloboditi ontoloske 
obaveze. Ono sto је и ovoj pitanosti smisleno jeste sam smisao onoga sto jeste, а to је vec 
polje semantike, stoga ontolioska rasprava о matematickim entitetima nije nista drugo 
do semanticka rasprava о jezickim znacenjima reci, stavljenih и pojmove, odnosno to је 
rasprava о neslaganjima и pojmovnim okvirima apstraktnih entiteta matematicke nauke .. 
Prema ovome, и onoj meri и kojoj је usvajanje Ьilo kojeg sistema naucne teorije stvar 
jezika, и toj merije to i usvajanje ontologije (Quine 1987: 116). 

7. Aritmetika, ра dakle ni matematika uopste, nije, prema teoreticarima mate
matike, ontologija znanja о predmetu matematickog znanja. Pojam predmeta i1i pojam 
postojanja и matematici ne svodi se nиZno na pitanje sta jeste jeste и matematici, nego 
је to pre svega pitanje о postojanju и matematici, gde se ono onda shvata kao pitanje о 
naCinima postojanja matematickih entiteta, dakle, ne и smislu da li matematicki entiteti 
stvarno postoje ili ne postoje, buduci naravno da oni stvamo postoje. Za ono sto postoji, и 
matematickom misljenju nema nekog narocitog smisla pitati se da li ono postoj i, smisleno је 
pitati se о naeinu, smislu i svrsi njegovog postojanja. Isto tako nije smisleno и matematickoj 
nauci raspravljati sta uopste znaCi postojati, Ьiti, sta znaei jeste, и matematici је smisleno 
da jeste ono sto jeste, а to jeste nije sveopSti matematicki entitet, nego entitet pojedinacnog 
nekog jeste, koje tek time jeste apstraktni matematicki entitet. Dakle, nije stvar и tome da 
se pita da li broj stvamo postoji, jer on postoji bez obzira da li stvamo postoji, premda se ni 
na sta ne moze pokazati i reci da to jeste broj. Slicno је i s odnosima medu pojmovima i1i 
simbolima matematicke logike,jer, ne moZe se ni za kakav objekt reCi da to jeste konjukcija, 
ili disjunkcija, a\temacija ... I pravila njihovih transformacUa nisu nista drugo do postojanja 
kojajesu principi i nacela matematickog i uopste logickog misUenja. 
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А, opet, ovi nisu apstraktni misaoni entiteti Ciste konvencije, nego odnosi, znaci 
koji imaju znacenje, ра је otuda smisao njihovih postojanja zapravo njihova uloga kao 
znakova и jeziku matematike i logike. Dakle, broj dva је jedna od uloga koju igraju 
znakovi и aritmetici, i pravo pitanje nije da li postoji broj dva, nego postoji li aritmetika 
(Goodstein 1987: 122). Kako ne postoji opste prihvaceni skup aritmetickih pravila na 
koji se moze ukazati, jer su date samo razne kodifikacije aritmetike, to se onda pitalo о 
mogucnosti postojanja neke temeljnije aritmetike, kao apriome, ili intuitivne nauke, zas
novane psiholoskim razlozima apstraktnog misljenja. То је pak polje pitanja о zasnivanju 
matematike broja, ili pitanje о tome kako је uopste moguca matematika kao nauka. 

Dakle, pitanje о tome da li postoji broj dva jeste pitanje koje ima smisla samo 
ako se ovde pod pojmom postojanja misli uloga znaka broja dva и aritmetici. Тај se stav 
onda odnosi i na slo:lenija pitanja о postojanju matematickih entiteta, naprimer, pitanje о 
postojanju pamog broja koji је jednak zbroju dvaju prostih brojeva, ili pitanje о postoja
nju uopste prirodnih, iJi racionalnih, iracionalnih, kompleksnih brojeva, ili pak pitanje о 
postojanju aksioma; ni jedan aksiom, ni jedna izjava о postojanju ne mo:le stvoriti stvami 
objekt, «ali nije ni svrha aksioma da stvori stvami objekt. Aksiom samo treba da igra 
ulogu и foпnalnom sistemш> (Goodstein, str. 134.). Izbor aksioma nije odreden prirodom 
sveta, nego stanjem znanja matematicke nauke .. 

8. Nadalje, postavlja se и filozofiji matematike i pitanje о proЫemu primenljivo
sti matematike, ili pitanje о njenoj Cistoj teoreticnosti, posle kojeg onda ide i rasprava о 
tome, da li је broj osnov matematicke nauke, te kako se onda ona postavUa и aksiomatski 
sistem, kojim se nastoji da se njeni osnovi kao, и pogledu istinitosti, sasvim sigurne, ili 
izvesne, spoznaje redukcijom svedu na najosnovnije principe najsigurnijih elementamih 
spoznaja. Isto tako, и osnove jedne filozofije matematike pripadaju i pitanja о proЫe
mima apriornog zasnivanja geometrije, njenim sintetickim sudovima, о tome najzad sta 
su prostor i vreme и matematickom misljenju, ili kako postaju geometrija i aritmetika i 
njihova medupodrucja, kao sto је, naprimer, analiticka geometrija. Jedno od fundamen
talnih filozofskih pitanja matematike jeste i njen odnos prema logici, zapravo, pitanje da 
li је matematika deo logike ili obmuto, da li su naime sva logicka pitanja svodljiva na 
matematiku i njen jezik misljenja; и neposrednoj је vezi s ovim i logicki proЫem meta
matematickog opravdanja matematike (Hi!Ьertova metamatematika), sto zapravo i jeste 
proЫem logickog sistema matematickog misljenja. Time se teorijski sjedinjuju istorijski 
medusobno razluceni periodi stvaranja tradicionalne, iJi klasicne, matematike i savreme
ne matematike, ako se pod ovom potonjom podrazumeva stanje matematickog misljenja 
koje poCinje s kraja devetnaestog stoleca. А ovo pak matematicko misljenje uspostavlja 
se pitanjem matematike о svojoj vlastitoj sigumosti i istinitosti spoznaje, dakle, svojim 
proЫematizovanjem vlastitih temeljaznanja, svedenog na proЬlem porekla, prirode i gra
nice istinosne moci matematickog misljenja. Тај proces otpoceo је foпnalizacijom vec 
foпnalne tradicionalne matematike. 
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Dakle, filozofski proЫemi matematike teorijski su doista raznoliki, oni jos nisu 
filozofska matematika, ali sacinjavaju Ьitni osnov za njeno utemeljenje. Prema Stefanu 
Barkeru, naprimer, filozofski proЫemi matematicke nauke odnose se na vrlo opsta, os
novna pitanja о znacenju, istini, stvarnosti i znanju (Вarker 1973: 115). Oni, koje Barker 
naziva radnim matematicarima, ove proЫeme smatraju pseudoproЫemima, ра је tak
va vrsta filozofskih spekulacija о matematici za njih sasvim besmislena. Nema nekog 
narocitog smisla, ро ovima, ni pitati se о zasnivanju matematike, ali se zasigurno, ро 
Barkerovom sudu, и osnovna i opstija pitanja filozofije matematike mogu uvrstiti pitanja 
о tome, da li је matematicko znanje apriomo ili aposteriomo, analiticko ili sinteticko, te 
onda kakva је struktura jezika matematike. Upravo na temeljima istraiivanjima о ovom 
potonjem pitanju; jasno је kako mnogi teorijski granicni slucajevi matematike ne pripa
daju bez ostatka ni apriomom ni aposteriomom znanju, ni analitickim ni sintetickim ka
tegorijama znanja. Barker је iz ovakvih opstijih pitanja s podrucja filozofije matematike, 
filozofiju matematike ispitivao preko njenih posebnih pitanja i proЫema, prevashodno 
preko apriomih i aposteriomih, zatim analitickih i sintetickih slucajeva interpretacije eu
klidske i neeuklidske geometrije, te onda interpretacije doslovnih i nedoslovnih shvatanja 
broja: и ovome poslednjem, radi se zapravo о pravcima interpretacije teorije broja, dakle 
о nominalizmu, konceptualizmu, intuicionizmu, realizmu i logicizmu, а kada је rec о 
nedoslovnom shvatanju broja о formalizovanim deduktivnim sistemima. 

Moguceje medutim ijedno spekulativno, ontologicko misljenje broja. 
Ovo misljenje broja broj misli kao kvantum и njegovoj vlastitoj odredenosti, 

kvantum је pak kvantitet koji ima odredenost i granicu, naime, kvantitet је postavljen 
и kontinuitetu i diskretnosti kao svojim momentima, koji и seЬi samima sadrie princip 
jednog. Diskretna veliCina ima dakle princip jedan а takode predstavlja mnozinu jednih, а 
to ijeste kontinuitet,jedinstvo и diskretnostijednih (Hegel 1979: 197). Odredenost mno
zine jednog, kao jednih, jeste brojnost (Auzahl) koja sa jedinstvom sacinjava momente 
broja, ali tako da da ta brojnost nije neko mnostvo koje postoji nasuprot jedinici, nego је 
to granica koja predstavlja jedan kvantum и njegovoj odredenosti; tako је onda i moguce 
da mnoiina sacinjava jedan broj, dakle jedno dva,jedno deset ... Na osnovu ovoga Hegel 
i moze zakljuciti da је broj jedna numerickajedinica koja и svojoj apsolutnoj odredenosti 
jednovremeno ima oЫik jednostavne neposrednosti kojoj је odnos prema drugim jedini
cama sasvim spolja5an, sto, naposletku, ova unutra5nja protivrecnost i saeinjava kvalitet 
kvantuma kao broja (Нegel 1979: 200). 

Dakle, s ovog stanovista, broj је spolja5nji spoj uopste, analiticka figura и kojoj 
nema nikakve unutra5nje povezanosti, ravnodusna, intema odredenost koja se mora spo
lja dovesti и neki odnos, i to dovodenje и odnos jeste racunanje. Kako је broj spoUa5nji 
proizvod, to је onda racunanje proizvodenje brojeva, sto i jeste brojanje. 1 Hegel, prema 
tome, aritmetiku smatra, slobodnUe receno, kao operativni sistem racunanja, kao sistem 
brojanja, ali је izvodenje ove odredbe jedno iz misljenja postavljeno unutra5nje jedinstvo 
medusobnih razlika momenata pojma koji је fundamentalni entitet aritrneticke nauke, 
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dakle broja kao apsolutnog jedinstva kretanja ovoga pojma vlastitim momentima, koji 
jesu jedinstvo i brojnost. 

Naposletku, odredenost broja jeste jedinstvo medusobnih razlika jedinstva i 
brojnosti, i to је taj spekulativni princip misljenja broja,dakle spekulativni ројат broja. 

U konacnom svom teorijskom oЬ!iku, а bez obzira na Barkerov, ili ovaj Hege
lov, ili pak Ьilo koji drugi koncept filozofije matematike, filozofija matematike obuhvata 
ontologiju, logiku, epistemologiju i metodologiju matematike, ona је naime pojmovno 
misljenje о Ьicu, misUenju, znanju i metodi matematicke nauke, kojima onda prethodi fi
lozofska refleksija о teorijskoj sustini istorije matematike. U istoriji matematike teorijski 
se susrecu i medusobno prozimaju predmet, proЫemi i struktura matematike, filozofije 
matematike i matematicke logike, te stoga onda ovi i saCinjavaju jedinstveni sistem, ipak 
medusobno nesvodivih sektora naucnog i filozofskog misljenja. U nesto sirem kontekstu, 
matematickoj logici pretpostavljenje sistem raznovrsnih koncepcija, podvedenih pod op
stijim pojmom naucne logike, kojoj је opet teorijska pretpostavka filozofija misljenja. 

9. Teorijskoj sadrzini filozofije matematike pripada takode i pojmovno preispi
tivanje istorije matematike, pocev od interesa za prakticke proЫeme matematike i njenih 
teorijskih ideja do aksiomatskih postavljenja matematickih sistema. То se dakako datira 
vec s helenskim matematickim misljenjem (Arhit, Teetet, Eudoks, Euklid) i helenskim 
filozofskim naCinom rasudivanja о prirodi matematickog znanja (Pitagora, Platon, Ari
stotel). Pre ovih se vec Talesu pripisuju otkrica u geometrф, na osnovu kojih se i smatra 
osnivacem grcke matematike (odredenije, geometrije): naprimer, precnik deli krug na 
dve polovine, uglovi na osnovici jednakokrakog trougla su jednaki, kao sto su jednaki i 
naspramni uglovi koje obrazuju dve prave koje se seku, zatim, prav је ugao koji је upi
san u polukrug, а trougao је odreden jednom stranicom i njenim uglovima. То su doista 
geometrijske teoreme, ali је sad pitanje, da li ih је Tales prona5ao, dokazao ili prona5ao 
i dokazao, jer matematika је, izmedu ostaloga, nauka ciji је osnovni postupak izvodenja 
znanja misljenjem kojim se i koje se dokazuje. 

Najslavniji matematicar klasicnog doba Grcke svakako је Euklid, ciji su Ele
menti aksiomatski sinteticki sistem svih do tada poznatih znanja grcke matematike. Aksi
omatsko zasnivanje geometrije pocinje izlaganjem aksioma, postulata i definicija i onim 
sto pripada planimetriji, ili ravanskoj geometriji, dakle radi se о podudarnoscu trouglova, 
svojstvima paralelnih prava, paralelogramima, povrsinama kvadrata, pravougaonimka 
i trouglova, svojstvima krugova i konstrukcUama poligona u krugovima, samerljivim i 
nesamerljivim velicinama, zatim о aritmetickim pitanjima matematike (teorijama prirod
nih i iracionalnih brojeva), i, naposletku, geometrijom prostora ili stereometrijom, а pre
vashodno о pitanjima о svojstvima prostornih figura, о teorema koje izrafuvaju odnose 
izmedu gemetrijskih oЫika kruga, sfere, piramide, kruga, s dovrsenjem geometrijskog 
sistema traktatom о tome kako se pet pravilnih poliedara (tetraedar, kocka, oktaedar, 
dodekaedar i ikosaedar) moze upisati u sferu. 



ШЕЈА FILOZOFSKE MATEMATIKE 537 

Уес se iz ovoga pokazuje kako sve ove stvari matematike ne pripadaju samo 
Euklidu, ovo poslednje su «platonovska tela>>, ono prethodno pripada, ро svoj prilici Tee
tetovim i Eudoksovim matematickim radovima, ali kao aksiomatski sistem geometrije 
ovo је dakako najvisa tacka helenske dedukcije matematickog misljenja. 

Ovima pripada jos i Arhimed, svojim spisima о ravnotezi и ravni, kvadraturi 
parabole, sferi i cilindru, spiralama, konoidima i sferoidima, merenju kruga. Posle njega, 
и doba helenizma, od nesto su veceg znacaja Heron AleksandrUski, Nikomah (koji је na
pisao Uvod и aritmetiku, izgleda prvo delo и kome se aritmetika razmatra kao samostalna 
matematicka nauka, nezavisna od geometrije), onda Menelaj, kojije platonovsku filozo
fiju povezivao s matematickim znanjima geometrije, aritmetike, astronomije i muzike, 
Diofant (Aritmetika); naposletku, «matematicki» helenizam dovrsavaju aleksandrijci Рар 
(Matematicki zbornik), Teon i njegova kci Нipatija. 

1 О. Ostavljajuci za sada ро strani prikaz daljnjeg rada na podrucju matematike 
и srednjevekovnom dobnom misljenju, ра i и vremenu renesanse, ovde valja istaci da је 
tek novi vek nauke iskustva, razuma i uma razvio temeljne sisteme matematickog znanja, 
kamo zasigumo pripadaju, izmedu ostalih, Pjer Fenna, Kavalijeri, Dekart, Njutn, Lajb
nic, onda Leonard Ojler, Jakob Bemuli. Ali, potpuniji razvoj matematickih nauka dogada 
se pocetkom devetnaestog stoleca, posebno medutim и podrucjima algebre, geometrije 
i matematicke analize. Upravo је и ovim podrucjima matematike Karl Fridrih Gaus jed
no od najslavnijih imena, i njegovo naucno polje kretanja kroz matematiku odnosilo se 
na istraZivanja proЫema astronomije, matematicke statistike, geometrijske, algebarske i 
analiticke teorije brojeva, а anticipirao је i razvoj neeuklidskih geometrija, pokusajem os
poravanja Euklidovog petog postulata. Ovo poslednje је naime znacilo daje moguce ra
zviti geometrUu u kojoj Ьi kroz tacku van prave u istoj ravni postojale bar dve prave koje 
prvu pravu ne seku (premda је moguce postojanje i beskonacno mnogo takvih pravih). 
Na tom polju radili su Janos Boljaji, Nikolaj Lobacevski, Georg Riman, onda Beltrami, 
Кlajn, а nesto pre ovih, premda ne sasvim uspesno, Sakeri, Lambert, LeZandr. 

Tako se stupilo и podrucje onoga sto se moZe smatrati savremenom matemati
kom, koja је, odredenije, zapoceta sistematskim istraZivanjem matematicke analize (Ogi
sten Kosi, Karl Vajerstras, Rihard Dedekind). Nakon Dedekindovih radova postavljeni 
su noviji zadaci za buducnost matematike, dakle istraZivanja skupova, prirodnih brojeva 
i fonnalizovanog jezika izrafuvanja slozenih sistema matematike i na njoj zasnovane 
logike. Na temelju istraZivanja ovih proЫema matematike postavljeni su osnovi jednoj 
novoj nauci matematike, matematickoj Iogici, koja је isto tako i logicka disciplina znanja 
и filozofskoj nauci logike. 

Dakako, nije sav razvoj savremene matematike sveden na matematicku Iogiku, 
nitije matematicka logika konacni, poslednji, dovrseni i time savrseni smisao matematic
ke nauke, niti pak nauke logike. Radi se, naime, tek samo о jedom smeru misljenja ma
tematicke filozofije, dakle, onog koji se unutar filozofije neposredno odnosi па podrucje 
radikalno formalizovane logike. 
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1. Matematika logike zapravo је teorijski oЫik operativnog sistema naucne 
logike, dakle to је matematicki sistem logickog misljenja, ili, sto је takode sasvim 
isto, jedan oЫik matematicke filozofije. S obzirom na oЫike matematickog zasni
vanja logike i logickog zasnivanja matematike, matematicka ili simbolicka logika 
teorijski se pokazuje и istoriji logike kao fonnalizam, logicizam i intuicionizam, sto 
podseca, kako је to primetio i Kvajn, na realizam, konceptualizam i nominalizam 
sholasticke interpretacije prirode univerzalija. S teorijskog stanovista, prvi oЫik ma
tematicke logike u istoriji Jogike је algebra logike, ili Jogika a\gebre, algoritmicka 
logika; Jogistikaje dalja etapa matematicke Jogike, to је logicka nauka о matematici, 
izvodenje matematike, posebno aritmetike, iz logike, sto је sasvim obrnuti proces 
od zasnivanja matematickog znanja и algebri logike; zatim su postavljeni krajnje 
formalizovani sistemi matematike, logike i jezika, раје rezultat toga zasnivanje me
tamatematike, metalogike i metajezika kao logickih nauka formalizovane matema
ticke logike. Dakle, formalizacija vec formalizovane matematicke logike dovrsava se 
stvaranjem logicistickog sistema s formalizovanim jezikom, koji је zapravo sam taj 
logisticki sistem s vlastitom interpretacijom. 

U tako postavljenim formalizovanim sistemima matematicke logike, logika 
klasa, logika iskaza i logika predikata predstavljaju, svojim racunima, matematicku 
interpretaciju klasicnih oЬ!ika logickog misljenja, dakle pojam i sud, а logika relacija 
је matematicka interpretacija Jogicke kopu\ejeste i nije, gde ovojeste znaci Ьi\о koji 
odnos, koji se ne svodi samo na odnos identiteta, jednakosti i inkluzije. Zatim, mo
dalna logika ispituje logicka svojstva nuznosti, mogucnosti i nemogucnosti, prema 
tradicionalnoj podeli sudova ро modalitetu na proЫematicke, apodikticke i asertoric
ke, deonticka logika је modalna logika obaveze, а vremenska logika aksiomatski је 
sistem stavova u njihovoj vremenskoj odredenosti.2 

2. Medusobno oposredovanje matematike i logike pocelo је s Lajbnicom, 
nastavljeno potom radovima Jakoba i Johana Bernulija, Ojlera, Lagranza, Laplasa. 
Jakob је istraZivao teoriju verovatnoce а Johan teoriju varijacionog racuna. Leonard 
Ojler bavio se svim podrucjima matematike, osoblto trigonometrijom, analizom be
skonacnih velicina, s njim sistematski pocinje analiticka geometrija, radio је na dife
rencijalnom i integralnom racunu, i zacetnikje topo\ogije kao nove grane matemati
ke. 1 ZozefLuj Lagranz proucavao је analiticki varijacioni racun, racionalne funkcije 
korena. Pjer Simon Lap\as radio је na teoriji verovatnoce. Karl Fridrih Gaus jedanje 
od najvecih matematicara svih vremena, za kogaje matematika kraljica nauka а aritme
tika kraUica matematike. Onje postavio temelj savremenoj teoriji brojeva, radio је na raz
voju diferencijalne geometrije, dokazao је osnovni teorem о invarijantnosti zakrivljenosti 

2 О filozofskom i posebno logickom zasnivanjп mati::matickog mi~ljenja, te njegovog provodenja u matematickoj 
logici, videti opSirnije u A6imovi6, Mirko ( 1999). Uvod и logiku. Novi Sad: Filozofski t"akпltet. 
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povrsine pri njenom izometrijskom preslikavanju, а spoznao је i mogucnost, s logickog 
stanovista, neeuklidske geometrije, na cemu su osoblto radili Lobacevski i Boljaji. 

Neeuklidska geometrija izgleda da otpocinje s Lobacevskim. Posavsi od vla
stitog dokaza da је u ravnini kroz jednu tacku izvan pravca moguce povuci vise pravaca 
koje dati pravac ne presecaju, Lobacevski је logicki razvio geometriju sasvim razlicitu 
od Euklidove. Ovim se doista dogodila prekretnica u matematickom misljenju, а na tom 
tragu Ьiо је i Janos Bo\jaji, jer је pokusao da izgradi geometrUu na drugom aksiomu, ро 
kome se kroz tacku ravni moze povuCi beskonaeno mnogo pravih koje ne seku datu pravu 
ravni. Rimanje imao novi pristup teoriji funkcija kompleksne varijaЫe, sto је primenio u 
teoriji algebarskih funkcija, diferencijalnim jednacinama i distriЬuciji prostih brojeva ri
manova geometrija је sfema geometrija prosirena na tri dimenzije, to је n-dimenzionalni 
prostor u kome је rastojanje svake dve tacke definisano kvadratnom formom, prostor је 
shvacen kao topoloska mnogostrukost proizvoljnog broja dimenzija, Cija se metrika odre
duje kvadratnom diferencijalnom formom. U tako shvacenoj opstoj geometriji, euklidski 
prostor i neeuklidski prostori samo su specijalni slucajevi, а odbaceni su kako Euklidov 
postulat tako i njegov prvi aksiom, da kroz dve tacke moZe prolaziti samo jedan pravac. 
Dakle, Rimanov prostor је konacan ali neogranicen. То је Ьitno uticalo naAjnstajnov put 
u teoriju relativiteta. Na Rimanovom stanovistu Ьiо је i Herman von Helmholc. 

3. S teorijskog stanovista, algebarski period matematicke logike ne moZe nista 
Ьitno ponuditi ovoj nauci, ра se taj period i dovrsio osoblto s Emstom Srederom. Otuda 
se cesto govori о Bul-Srederovoj algebri logike kao logici pojmova ali i propozicijs
kih funkcija, sto је dakle jedan apstraktni matematicki sistem s vise interpretacija, cista 
matematika, cisto matematicko zasnivanje logike. Tako se matematicka logika kao ma
tematika logike poklapa s Bul-Srederovom algebrom logike kao apstraktnim sistemom 
ciste matematike, ali opet, ovaj sistem matematike logike nije cista matematicka logika 
jer nije cisto matematicki zasnovan, а to znaci apsolutno nezavisno od svoje logicke 
interpretacije. Prema tome, s pravom se kaZe kako је Bul zapravo tvorac Ciste matema
tike koja samo pretpostavlja logiku, а ne tvorac ciste matematicke logike, koja nastaje 
logicistickim preokretom, logikom matematike, Ovo preokretanje matematike logike u 
logiku matematike zapravo је utemeljenje drugog perioda ove nauke, zasnivanje logi
stike, cime је iskoraceno i iz opste teorije skupova Georga Kantora, koji је takode Ьitno 
uticao na utemeljenje logicke teorije klasa, posebno svojim uverenjem о razlici izmedu 
odnosa elemenata prema klasi i inkluziji klase u klasu, i odredenju ekvivalentnosti sku
pova pomocu korespodentnosti svih njihovih elemenata. 

4. Bitni poticaj za zasnivanje logicizma matematike isao је od Gotloba Fre
gea. lstraZivanjem odnosa izmedu matematike i logike, Frege је nastojao da logic
ki utemelji matematiku, jer је, ро njemu, matematika svodiva na logiku. Pojmovi 
matematike izvodljivi su iz logickih pojmova eksplicitnim definicUama а teoreme 
matematike izvodljive su iz logickih aksioma logickim dedukcijama. Temeljni pojam 
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aritmetike jeste broj, ali za racionalnu aritmetiku broj је zapravo zamisao cistog oЬ\i
ka, izvan empirijskog i psiholoskog iskustva о brojevnim sistemima: aritmetika је 
otuda nauka о idealnim i zavrsnim sistemima brojevnih pojmova, do kojih se dolazi 
instrumentarijem \ogike, dakle konstrukcijama, interpretacijama i forma\nim defini
cijama odnosa unutar jednoga aksiomatskog sistema. 

То је medutim deo procesa Fregeovog nastojanja ka apso\utnoj matemat
zaciji, posebno aritmetizaciji filozo:fije, premda је matematika teorijski izvodena iz 
logike. Proces matematizacije logike ima svoj teorUski osnov u Fregeovoj kritici ma
tematickog i \ogickog empirizma i psihologizma, preko toga i fenomenalizma, а, 

kako stvari stoje, sa p\atonistickog ра i kantovskog stanovista, barem u pogledu ideja 
о postojanju broja i brojevnih pojmova kao cistih, apsolutnih, idealnih i zavrsnih 
oЬ\ika. Ovi pojmovi, zatim iskazi, istina, misao kao idealni i bezvremeni, intelek
tualni entiteti prikazuju se \ogickim terminima kojima se izrazavaju nuzni odnosi, 
a\i oni nisu ро svojoj prirodi odredljivi, oni se ne mogu definisati: sve sto se о tome 
moze reci jeste, da ono sto је poznato kao istorija pojmova zapravo је stvamo istorija 
ili naseg znanja о pojmovima ili znacenje reci. Pojmovi se mogu razumeti jedino 
logickom analizom i primenom pravila; kako је pojam naziv za nesto sto је logicki 
jednostavno, а i sam је pojam to logicki jednostavno, to onda za to jednostavno nije 
moguca definicija, osim sto је moguc nagovestaj da se s\usaoc navede da razume rec: 
«nije moguce dati svemu pravilnu definiciju; treba nastojati da se vratimo onome 
sto је \ogicki jednostavno i kao takvo se ne moze pravilno definisati. Moram onda 
Ьiti zadovoljan nagovestajima onoga sto podrazumevam» (Frege 1950: 151). Stoga 
treba razviti racun logickog simbolizma, kako Ьi se aritmetika pojmova prenela na 
filozofsku i uopste naucnu analizu pojmova: otuda, dakle, formalni racun Fregeovog 
pojmovnog pisma, da se dostigne znanje о pojmu u njegovom cistom oЬ\iku, os\obo
denom od sporednih naslaga koja ga zaklanjaju od oka duha (Frege 1950: VII). 

U spisu Begriffsschrift (Pojmovno pismo) Frege matematicko misljenje izra
zava matematickim jezikom cistih znakova, misleci pritom kako је moguce saciniti 
jezik cistih znakova sveukupnog misljenja, sto svakako podseca na Lajbnicovu ideju 
о mathesis universalis. S Fregeom pocinje potpunija formalizacija klasicnog racuna 
sudova, adekvatnija ideografija, simbolizacija kvantifikatora, upotreba pojma funkci
je f(x), gde је /funkcUa ili Ьilo koje svojstvo ili odnos, ах logicka promenljiva: ovo 
је dovelo do preokreta u shvatanju klasa, prema kome је racun klasa izvedeni racun а 
ne temelj matematike. Kod Fregeaje klasa skup pojedinacnih stvari koje zadovolja
vaju izvesnu funkciju, oblm pojma stvoren samim pojmom. Ovo prelaZenje iz pojma 
na klasu i sa klase na pojam, postavljeno jednim aksiomom, vodi Fregeovu teoriju u 
protivrecnost, koju је otkrio Rasl, posle cega temelj teorije brojeva Frege ne nalazi u 
logici nego u geometriji. 

Frege је medutim Ьitno uticao na Rasla svojim formalizovanim zasnivanjem 
aritmetike, kod koga su pojmovi takode shvaceni kao apso\utni entiteti, prikazani lo
gickim terminima, sto је i Ьiо osnov u Principia Mathematica. 
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Na tim је stanovistima Ьiо i Duzepe Peano, koji је, kao i Rasl, zasnivao cistu 
matematiku na cistoj logici. Tendencija ka formalistickom zasnivanju matematike pro
vedena је osoЬito nastojanjem da se matematicki entiteti interpretiraju nezavisno od 
intuitivnih i zdravorazumskih predrasuda. S tim u vezi, Peano је fonnulisao (а Dede
kind izlozio) aksiome koji definisu nizove brojeva kao nizove sukcesora broja nula: О је 
broj; sukcesor Ьilo kojeg broja је broj; ni jedna dva broja nemaju istog sukcesora; О nije 
sukcesor ni jednog broja; Ьilo koja klasa koja sadrzi О i sukcesora od n kada god ona 
sadrzi n ukljucuje klasu brojeva. Ovi aksiomi osnov su aritmetike prirodnih brojeva. 

5. Tekje s Raslom i Vajthedom logistika u sredistu matematickog misljenja, 
s notacijom koju је postavio Peano. Raslov opsti stav о odnosu logike i matematike 
ponesto је vremenom vise puta modifikovan, tako је naprimer rekao da se sva ma
tematika moze izvesti iz Jogike (Russel 1951: 6), а onda da su Jogika i matematike 
toliko sjedinjene da predstavljaju jednu nauku: logika је postala sve vise matema
ticka а matematika vise logicka, zapravo, logika је mladicko doba matematike, а 
matematika muzevnost logike (Russel 1953: 194). 

Bertrand RasP najpre se procuo otkricem paradoksa (1901) u osnovama 
teorije skupova, zanimajuci se za osnove matematike, а nesto iza toga predlozio је 
teoriju konacnih opisa i teoriju tipova. Prema prvoj teoriji (postavljenoj u raspravi о 
denotiranju, Mind, 1905.), о konacnom opisu nekog termina radi se onda kadaje taj 
termin, ili objekt, jedan, jedini i jedinstveni nosioc izvesnog svojstva, kao sto је npr. 
«najmanji pozitivni broj», i slicno. Dakle, recenice koje imaju oЫik «F је G» iskazu
ju da postoji neko, ali ne dva ili vise F, koje jeste i G. OЬicno se u formalizovanom 
smislu teorija konacnog opisa definise na dva nacina: 1. F је G = (::3x)(Fx & (Vy)(Fy 
~у= х)) & Gx); 2. F postoji = (::3x)(Fx & (Vy)(Fy ~у= х). Ovom teorijom konac
nih opisa Rasl је postavio logicku osnovanost onoj epistemologiji koja se zasniva na 
razlikovanju znanja na osnovu poznavanja i znanja na osnovu opisa. А teorija tipova 
nesto је pozniji Raslov odgovor na njegovo vlastito otkrice logickog paradoksa klasa 
svih klasa koje nisu clanovi samih sebe. 

Pre prikaza ovoga, treba primetiti da је Rasl Ьiо na ontoloskom stavu neorealizma, 
kao i Dfurdz Edvard Mur (ро kome sve jeste objektivno i to onako kako se saznaje ), а zatim 
је iz tog uverenja da је logicki sistem identican sa strukturom stvamosti presao u Jogicki ato
mizarn, onda u subjektivni empirizam, sve do lingvistickog konvencionalizma, i to stavom 
da izmedu logike i stvamosti nema nikakve korespodentnosti, јег је logika stvar jezika. 

Peanova tehnika matematicke logike i logicki atomizam Ьili su osnov Raslove 
filozofije. Promisljanjem izvesnosti i sigurnosti saznanja, Rasl је najpre ispitivao od
nos matematike i Jogike, ро kome је logika mladost matematike а matematika zrelost 

3 Osim The Priпciples ој Mathematics (1903). i Ап Iпtroductioп to Mathematical Philosophy (1919)., te s 
Vajthedom Priпcipia Mathematica, 1-Ш, (1910-1913), Rasljc s ovoga podrutja napisao јо~ Our Kпowledge 
ој the External World (1914), Mysticism апd Logic (1918), The Aпa/ysis ој Miпd (1921), Ап Iпquiri iпto 
Меапiпg апd Truth ( 1940), Нитап Kпoivledge: its Scope апd Limits (1948), Logic апd Kпowledge, (1956). 
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logike, sva se matematika svodi i izvodi iz logike. Svi pojmovi ciste matematike mogu 
se definisati pomocu malog broja osnovnih logickih pojmova, а svi sudovi matematike 
mogu se izvesti iz isto tako malog broja logickih principa. Sva matematika pripada 
simbolickoj logici, ј tek su и tom smislu cista logika i Cista matematika jedno te isto, 
buduci da razloge za svoje dokaze ne moraju uzimati iz iskustva i intuicije. Dakako, 
ovaj sistem trebalo Ьi da bude formalno savrsen, bez protivrecnosti, da bude jedanjedi
ni jedinstveni apsolutni apriomi logicki sistem koji izrafuva jedinstvenu idealnu struk
turu stvamosti, bez paradoksa. А paradokse i antinomije Rasl је otkrio и Fregeovom 
logickom racunu, раје pokusao da ih prevlada svojom teorijom tipova. 

Naime, и teoriji skupova, neke klase imaju sebe kao elemente, раје tako klasa 
svih apstraktnih objekata takode apstraktni objekt. Neke klase nemaju sebe kao ele
ment, i sada, da li је klasa svih klasa koja nema sebe kao element svoj vlastiti clan, iz 
cega proizilazi da ako jeste, onda nije, i ako nije, ondajeste. Ili, postoji Ii klasa koja 
obuhvata sve klase? Ako takva klasa postoji, onda ona obuhvata i samu sebe kao eleme
nt, ali ako obuhvata sebe kao element onda ona ne moze Ьiti klasa koja obuhvata sve 
druge klase i samu sebe, buduci da se sve klase dele na klase koje sadrze same sebe kao 
element i klase koje ne sadrze sebe kao element. 

Оа li је ovde, medutim, sasvim legitiman pojam «sve klase»? Ро Raslovoj 
teoriji logickih tipova, entitete teorije treba klasifikovati и hijerarhiju, tako da najpre 
idu elementi, ра skupovi elemenata, zatim skupovi skupova, sa svim ogranicenjima 
koja sadrze elementi razlicitih tipova: krajnji је rezultat ovoga logickog procesa nemo
gucnost forrnulisanja paradoksa. То onda zahteva precizno razlikovanje vrsta reci, npr. 
imena za pojedinacno od imena za klase, predikata koji se pripisuju pojedinacnom od 
predikata koji se pripisuju klasi, relaciji. То nadalje znaci dajezik koji govori о jeziku 
nije isti kao jezik о kome se govori, ili, sto god ukljucuje sve iz jednog skupa ne sme 
Ьiti jedno iz tog skupa. Rec је ovde о odnosu prirodnogjezika i metajezika: jezik koji 
govori о jeziku nije prirodan jezik koji govori о klasi prirodnih predmeta, nego је to 
jezik gramatickih pojmova i kategorija. Otuda ne Ьi trebalo poistovecivati logicke i 
gramaticke oЫike jezika, odnosno logicke i jezicke oЫike misli jer su oni utemeljeni 
vlastitim zakonima. 

Dakle, Rasl razlikuje vise i nize klase, gde svaka klasa sadrzi samo nize 
klase kao svoje elemente, ne i sebe kao klasu, а klasa se definise pomocu propozi
cionalne, stavne funkcije, kao opste forme predikativnog iskaza "х је р": zamenom 
ovih promenljivih (х, у) odredenim pojmovima dolazi se do smislenih ili besmislenih 
stavova, а kod smislenih do istinitih ili neistinitih stavova. U konacnom, и osnovama 
matematike, и samoj teoriji prirodnih brojeva, dakle u elementarnoj matematici, ne 
moze se zasigurno znati da li su iskazi smisleni ili besmisleni, istiniti ili neistiniti, te 
da li se uopste moze govoriti о sigurnosti i apsolutnoj izvesnosti saznanja matema
tickim misljenjem. U tom smislu Rasl i kaze kako on ne moze nista vise uciniti da Ьi 
matematicko znanje postalo nesumnjivo. 
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Rasl је Ьiо misljenja daje analizom sveta svet rastavljiv na ono sto jeste, na 
cinjenice, na atomske cinjenice koje se, onda, rasclanjuju na stvari, njihove osoblne i 
odnose: tako su stvari zapravo logicki atomi sveta, ali svet nije celina tih stvari nego 
on samo sadrzi cinjenice i stvari koji su medusobno nezavisni entiteti kao apsolutno 
jednostavni elementi stvarnosti uopste. Ovi poslednji ostaci logicke analize logicki 
su а ne fizicki atomi, ра је onda logika atomisticka logika koja traga za izvesnoscu 
znanja о postojanju mnostva izdvojenih stvari, sto је sasvim suprotno monistickoj 
Jogici hegelovskih pristalica. Takva logika и osnovi је filozofije, sustina filozofije, ali 
to nije matematicka, simbolicka logika nego filozofska logika, buduCi da ova prva 
nema direktno filozofsko znacenje. Nesto kasnije Rasl је imao drugaciji stav о logici, 
jer је rekao da ona nije filozofska nauka, nije deo filozofije, nego је strucna disciplina, 
kao i matematika. Zapravo, simbolicku logiku Rasl konstruise kako Ьi iz nje izveo 
osnove metematike, а na putu ka utemeljenju apsolutno sigurnog i izvesnog saznanja. 
Naposletku, filozofija је i shvacena kod Rasla kao logicka analiza naucnog znanja, 
kao jedna logika nauke s epistemoloskim proЫemom и svom sredistu, premda је 
logika shvacena i kao tehnicka disciplina koja је izvan filozofije. Ovim stavovima 
Rasl је Ьitno uticao na tokove misli savremenog logickog pozitivizma и sferama 
logike, epistemologije, metodologije i filozofije nauke. 

Rasl је s Vajthedom napisao Principia Mathematica, sto znaci da su oni imali 
slicne ideje и oЫasti matematicke logike. Alfred Nort Vajthed и prvoj fazi svog filo
zofiranja Ьiо је sklon logicizmu, а ondaje istraZivao i epistemoloska pitanja prirodnih 
nauka, premda su ova pitanja Ьila tek priprava za utemeljenje jednog metafizickog 
sistema. Logicko i racionalno zasnivanje matematike kod Vajtheda је росе Јо promis
ljanjem unutrasnje logike geometrijskog znanja, ili logickim zasnivanjem geometrije 
kao sistema odnosa izmedu tacke, prave, ravni i prostora. То је zasnivanje geometrije 
teorUom klasa i njihovih odnosa, kojim је geometrija i shvacena kao nauka koja is
pituje teoriju klasifikacije niza tacaka kao entiteta и prave kao klase, s tim da postoji 
samo jedna klasa koja sadrzi svaki dati par entiteta i da svaka takva klasa sadrzi vise 
od dva clana. Ovim su postavUeni aksiomi geometrije kao aksiomi klasifikacije, svr
stani и aksiome klasa, aksiome reda i aksiome visestrukog reda za otvorene serije. 
Kako је matematika primenjena teorija klasa na apstrakciju broja, to је onda broj 
osnovni pojam filozofskih osnova matematike, ili logike matematike. 

6. S Raslom i Vajthedom teorUski se dovrsilo logisticko zasnivanje matema
tike. Formalisticko utemeljenje matematike, а time i matematicke logike, otpoceo је 
kao sistem НilЬert а nastavili potom Akerman, Bernais i Nojman. 

David HilЬert, osnivac getingenske skole matematike, posao је od stava da 
је simbolicka logika prosirenje formalnih metoda matematike na podrucje logike, 
premda logika ne mora Ьiti shvacena kao podrucje matematike (НilЬert, Ackermann 
1928: 1 ). Ono dakle sto је zajednicko logici i matematici jeste to da su оЬе nauke 
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formalni deduktivni i aksiomatski simbolicki sistemi, tako daje pitanje medusobnog 
izvodenja, ili pitanje interpretacije simbola, bez ikakvog znacaja. 

Hi\Ьert је sacinio aksiomatski sistem euklidske geometrije, i time odredio 
daljnju izgradnju aksiomatizacije naucnog znanja. Za Hi\Ьerta su hipoteza о kon
tinuumu (koju је predlozio Kantor) i proЬ\em konzistentnosti matematike osnovni 
proЬ\emi matematike, sto је onda i razvio u program formalizacije matematickog za
kljucivanja, dovrsen zatim Gede\ovom teoremom о logickim i matematickim pretpo
stavkama dokaza konzistentnosti aritmetike (zapravo, hipoteza о kontinuumu kozi
stentnaje sa klasicnom teorijom skupova). Prema hipotezi о kontinuumu, ne postoji 
skup sa kardinalnoscu vecom od kardinalnosti prirodnih brojeva, ali ni manjom od 
kardinalnosti skupa svih podskupova skupa prirodnih brojeva. 

Zasnivanje matematike apso\utnom formalizacijom dovelo је zatim do po
stavljenja metamatematike kao teorije dokazivanja: svoje је metamatematicko zasni
vanje matematike росео postavljenjem cisto aksiomatske fonne Euklidove geometri
je, а dovrsio aksiomatkim zasnivanjem aritmetike, sto је, u konacnom, formalizacija 
k\asicne matematike. Rec је о formalistickom interpretiranju struktura deduktivnih 
sistema izvan sadrzaja i znacenja simbola, gde su onda \ogika i matematika shvace
ne kao formalne tehnike izvodenja stavova iz aksioma ро pravilima, s сЩеm da se 
postigne neprotivrecnost sistema. Zapravo, Hi\Ьert priznaje znacenje i smisao samo 
onim propozicijama sistema koji imaju jednostavni finitni matematicki smisao oЬ\ika 
m+n=p. 

Hi\Ьert је pronasao metod za dokazivanje neprotivrecnosti, ра је teorija do
kaza zapravo metamatematika. Zadaci teorije dokaza: najpre nabrojati simbole pot
rebne matematici i logici, s npr. negacijom i implikacijom (-,~ ), zatim jednoznacno 
karakterisati sve komЬinacije ovih simbola koje k\asicna matematika smatra smisle
nim, а ne istinitim (npr. 1+1 =1 је neistinito ali је smisleno, a\i komЬinacije "++ 1 =" i 
"1 +-)=1" nisu smislene); s\edi, onda, opisivanje postupka koji omogucuje sukcesivnu 
izgradnju svih formula koje odgovaraju "dokazivim" tvrdnjama klasicne matematike 
i, najzad, pokazati finitno komЬinatornim sredstvima da su formule, koje odgovara
ju ovim tvrdnjama k\asicne matematike koje su proverljive finitno aritmetickim me
todama, dokazive (konstruktiЬilne) prethodnim postupkom ako i samo ako provera 
pokazuje njihovu istinitost. Hi\Ьert је finitnim konstruktivnim sredstvima dokazao va
ljanost nefinitnog, ne cisto konstruktivnog matematickog sistema, tragajuci za finitnim 
komЬinatornim dokazom konzistentnosti. Na prosirenju matematickih rezu\tata radili 
suAkerman, Bernais i Nojman, a\i nije dovrsen Hi\Ьertov izvodni program formalistic
kog zasnivanja sveukupnog matematickog sistema, unutar kojeg је smestena i \ogika 
kao njegov poseban deo; tako se \ogicki fonnalizam matematike dovrsio onim cime је 
i zapoceo, dak\e Нi\Ьertovom metamatematikom, ili, odredenije, njegovom teorijom 
dokaza potpunosti i neprotivrecnosti racuna stavova. 
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7. Kod НilЬerta postoji nak\onost i prema intuicionizmu и matematici, po
sebno od onda od kada је Gedel pokazao kako nije moguc potpuni dokaz konzis
tentnosti, sto је dovelo и pitanje ostvarljivost Нi!Ьertovog programa uopste. А intui
cionisticko zasnivanje matematike provodili su Luicen Brouver, Herman Vejl i Arend 
Hajting. Njihov је opsti stav otpor prema logickom zasnivanju matematike, jer su 
matematicke konstrukcije neposredne i jasne duhu, kome onda nije nuzan nikakav 
drugi oЬ\ik zasnivanja. 

Za Brouvera logika је apstrakcija matematickih zakonitosti, \ogika је grana 
matematike. Brouver matematicki \egitimno prihvata samo опо sto је и principu kon
struktiЬilno, sto znaci kako ne prihvata matematicke objekte za koje је izvesno samo 
da postoje, bez daljih odredenja. Za svaki matematicki iskaz о brojevima mora pos
tojati konstruktivan dokaz za njegovu istinitost. Cista intuicija vremenskog brojanja 
polazni је osnov za matematiku broja, ра matematika nije sistem formu\a i pravila 
vec osnovna ljudska delatnost apstraktovanja iz i na osnovu iskustva. Tacna matema
ticka misao zasniva se na racionalnoj intuiciji koja ukljucuje umstveni poredak svih 
matematickih objekata, koji i ne postoji nezavisno od prvobltne intuicije, koja је, 
opet, jedna sasvim nejezicka duhovna delatnost. 

Matematika је dakle duhovna delatnost koja se sastoji na intuicijom postav
ljenoj konstrukciji sistema objekata koji su ocevidni i time istiniti. Slicna је stvar i s 
logikom: kao i matematicke teoreme, i logicki principi zasnovani su intuicijom, osim 
principa iskljucenja treceg, za koji ne postoji intuitivni dokaz. Zapravo, za sve defini
cije и matematici i Iogici mora postojati intuitivna delatnost konstruisanja brojanjem 
i racunanjem. Intuicista veruje kako su brojevi tvorevina duha, ра sve sto duh stvori 
mora time Ьiti saznato, poznato, dokazano i istinito: ovim је jasno da ne postoji istina ili 
neistina brojeva, nema konstruktivno nedokazivih brojeva, ра zato treba osporiti zakon 
iskljucenja treceg ро kome је svaki iskaz ili istinit ili neistinit. Naprotiv, postoji treca 
mogucnost, јег ima smislenih iskaza koji nisu ni istiniti niti laZпi 

8. Prema Hajtingu, logika је deo matematike, i njene teoreme su matematicke 
teoreme krajnje opstosti (Нeyting 1956: 6). On dalje kate da bavljenje matematikom 
intuicionisticki matematicar drzi prirodnom funkcijom svog intelekta, slobodnom zivom 
delatnoscu svog misljenja, gde је onda matematika proizvod ljudskog uma koji se slиZi 
jezikom (prirodnim i formalizovanim) samo kao sredstvom saopstavanja misli: takvaje
zicka pratnja, kaZe Hajting, nije matematika niti је to njeno predstavljanje. Osnovni pojam 
и zasnivanju matematike jeste pojam jednog, iz koga se onda gradi niz prirodnih brojeva, 
а brojevi su jedinice koje se jedino medusoobno razlikuju ро svojim mestima и nizu. Ni 
prirodni brojevi, niti Ьi\о koji drugi matematicki objekti, nemaju transcendentalnu egzi
stenciju, nezavisnu dakle od ljudskog misljenja, ра se mogucnost znanja otkriva samo 
cinom saznavanja. Tako intuicionizam, ро Hajtingu, ne sadrzi proizvoljne pretpostavke, 
и njemu nema logickih paradoksa, on је, и konacnom, ')edini moguci nacin razvijanja 
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matematike" (Heyting 1987: 59).4 I Hennan Vejl, jedan od Hi!Ьertovih ucenika, koji је 
takode Ьiо i pod uticajima Kantovog ucenja, па intuicionistickom је stavu, sto је oCito iz
receno i ontoloskom premisom matematike, kako је naime nuZ:na njena transcendentalna 
vera u istinitost objektivne stvarnosti (Weyl 1949: 125). 

* 
Filozofija matematike teorijski је dakle moguca prevashodno kao pojmovna 

nauka о Ьicu, misljenju, znanju i metodi entiteta matematicke nauke, dakle kao ontolo
gUa, logika, epistemologija i metodologija matematickog misljenja. То је onda zapravo 
spekulativna filozofija matematike, ilifilozofska matematika, kojoj teorijski prethodi poj
movno zasnovano matematicko misljenje, sto onda i jeste prethodno postavljenje jedne 
spekнlativne matematicke nauke, kojem se, tom naime teorijskom postavljenju, i valja 
nadati. 
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ABSTRACT 

In its final theoretical form, philosophy of mathematics is ontology, logic, 
epistemology and methodology ofmathematics. In other words, philosophy ofmath
ematics is the conceptual thinking ofthe being, thinking, knowledge and the method 
ofthe entities ofthe mathematical science, which are preceded Ьу the philosophical 
reflection ofthe theoretical essence ofthe history ofmathematical thought. This leads 
to the foundation of а speculative philosophy of mathematics as conceptual knowl
edge of speculatively based mathematical thinking, that is, to the foundation of the 
philosophical mathematics. 

The paper examines this proЫem taking into consideration the fundamental 
questions of the philosophy of mathematics about the types of foundation of math
ematical knowledge, especially present in fonnalism, logicism and intuitionism, as 
well as the questions about the conceptual origin of mathematical logic as an opera
tive system of а possiЫe unified scientific language. 
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SAZETAK 

Nastava filozofije kod ucenika treba da razvije potrebu za kritickim misljenjem, da 
slobodno istrafuje, raspravlja, obrazlaie, izna\azi, promislja pretpostavke i teze, sve do nji
hovih poslednjih zakljucaka. Nastava fi\ozofije је fi\ozofijski cin. Metodika nastave filozofije 
ne svodi se na sistem prakticnih uputstava u organizovanju filozofskog obrazovanjajer је ona 
zapravo jedan kontinuirani dijalog nastavnika i ucenika, filozofije о dijalogu filozofija. Bez 
dijaloga nastava fi\ozofije ne doseze fi\ozofsko mШjenje. Ne postoji sasvim cisti, idealni put 
i nacin filozofiranja u filozofiji. Тај put postojanja i nacina postojanja filozofskog mis\jenja 
је filozofski metod. Filozofski metod, i njemu pripadni smer mis\jenja, jedno је drugome 
pretpostavka i istina, sadrzina i oЫik, nacin ispunjenja oЫika sadrzinom i put sadrzine ka 
svom pojavnom oЫiku, jedno је dak\e s umnog stanovista ontologike. 

Кljucne reci: kriticko misljenje, logicki metod misljenja, filozofski metod, filozof
ski metod nauke, naucni metod filozofije, nastavne metode. 

1. 

Metodika nastave filozofije је mlada naucna disciplina koja proucava vrlo 
staru nauku - filozofiju. 

Analize pokazuju da metodika nastave filozofije nije u dovoljnoj meri prou
cila proЫeme nastave filozofije, i to ni teorijski ni empirijski. Takode, metodika na
stave filozofije u sistemu nauka u prethodnom periodu је Ьi\а retko predmet naucnih 
i strucnih rasprava. Takvih rasprava Ьilo је о metodici uopste i о nekim metodikama 
ciji је razvoj poodmakao. 

Saglasni smo sa onim metodicarima koji isticu da strucna metodika redukuje 
pedagoski, psiholoski i epistemoloski aspekt, bez kojih se predmetnost metodike ne 
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moze uspostaviti, sto se naravno odnosi i na metodiku nastave filozofije (Rosandic, 
D., 1986.). 

Pregledom dostupne literature, а koja se odnosi na relevantna istrazivanja u 
metodici nastave filozofije, izdvojili smo nekoliko znacajnijih radova koji su intere
santni za ovu proЬ\ematiku. 

Komisija pri Savetu za prosvetu Narodne RepuЬ\ike SrЬije (1954.), koja је 
ima\a zadatak da ispita stanje nastave fi\ozofije u SrЬiji, podne\a је izvestaj о pro
Ыemima nastave filozofije u tom periodu. Pored nedostatka udZЬenika (iako se u 
tom pog\edu bar росео resavati taj proЬ\em), velika raznovrsnost i neujednacenost u 
nastavi filozofije (zbog postojeceg plana i programa - uopste ne odgovara us\ovima 
i cilju koji nastavom filozofije treba postici) kao i misljenja direktora skola da svaki 
nastavnik moze da predaje filozofiju, "zakljucci Komisije, koja је oЬilazila mesta u 
SrЬiji, sveli su se na: 

1. verbalizam u nastavi, 
2. slabo poznavanje materijala i nesigurnost nastavnika (nastava se izvodi 

uglavnom na osnovu skripata sa fakulteta), 
3. neujednacenost u savladivanju metodskih jedinica (npr. u nekim gimnazija

ma rade Platona i Aristotela, ро 3-4 casa, а posle celu filozofiju od Aristoela 
sve do Marksa obrade za 2 casa, ili se о Hegelu kaZe svega par recenica itd.) 
i 

4. poseban proЬ\em је obrada dijalektickog materijalizma, gde se najvise luta i 
najvise је proizvoljnosti" (Filozofski pregled, 1954.,71 ). 
Dalje se istice u izvestaju, da se nastava filozofije svodi na ucenje definicija 

napamet ili da ucenici odgovaraju da pojam postoji objektivno u realnom svetu, ili 
"da predmet psihologije i logike nije razgranicen" (Filozofski pregled, 1954.), itd. 
Karakteristicnaje i pojava da se dijalekticki materijalizam obraduje sa nekog objek
tivistickog stanovista, samo kao jedan od filozofskih pravaca, ne ukazujuci duЬ\je na 
njegove naucne osnove i njegovu ispravnost kao pog\eda na svet, s ciljem da se utice 
na pravilno formiranje ucenikovih pogleda na svet (Filozofski pregled, 1954.). 

Jasno је da tu nastava filozofije nije mogla postici rezultate i svoj cilj. Od 
1954. godine ра sve do 1964. godine objavljeno је nekoliko clanaka koji su se odno
sili uglavnom na proЬ\eme i zapazanja u nastavi filozofije - о nastavnim kadrovima, о 
filozofskom obrazovanju, о novom nacinu predavanja sa vrlo malo predloga mogucih 
metodskih resenja. 

Navescemo nekoliko zak\jucaka i predloga, predmetnih nastavnika, objav
Ijenih putem clanaka u casopisu Filozofski pregled. 

Dara Kostic kaZe "Mnogi nastavnici filozofije uocavaju, da tipiziranje 
casa u formi predavanja-ispitivanje, krije u sebi dosta slabosti" (Filozofski pregled, 
] 955.,40). 

Kostic navodi da formiranje dijalekticko-materijalistickog pogleda na svet 
kod ucenika treba da bude aktivan proces. "А to је moguce ostvariti jedino uz ela-
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sticnije metodske i didakticke postupke nastavnika koje treba odabrati i prilagodavati 
ne samo materiji, nego i odeljenju kao celini, ра i svakom pojedinom uceniku. Semi
narskom nastavom postifu se mnogo pozitivniji rezultati и radu nastavnika i ucenika. 
Nastavnici se oslobadaju skucenosti i jednostranosti и svom radu i vaspitnom uticaju 
na ucenike. А ucenik ima vise slobode da rasciscava svoje politicko-idejne pogle
de na razna konkretna literarna, umetnicka i drustvena pitanja" (Filozofski pregled, 
1955.,40). 

Josip Marinkovic tvrdi da "od pocetka ucenike treba upucivati da slijede 
filozofsku misao и njenom razvitku i da prate njeno kretanje kroz drustveno-ekonom
ske fonnacije. Pri tome stalno komparirati filozofska shvatanja ranijih etapa s nasim 
savremenim shvatanjima. Filozofske misli pojedinih etapa obradivati ро proЫemi
ma. Prilikom obrade filozofskih proЫema obavezno se koristiti prikladnim tekstovi
ma filozofskih dijela" (Filozofija, 1962.). 

Primecuje se da su predmetni nastavnici pokusavali, na osnovu svog isku
stva, anga.Zovanja и svojim skolama, da poboljsaju nastavu filozofije. 

RepuЫicki zavod za unapredivanje skolstva и Sarajevu 1965. godine or
ganizovao је seminar iz marksisticke i savremene gradanske filozofije, koji је imao 
dva dela: teorijski i prakticni. "U teorijskom dijelu odrzana su, kao i oЬicno, teorij
ska predavanja, а и prakticnom dijelu prikazana је konkretna obrada svake nastavne 
jedinice i izlozeni neki proЫemi metodike. Prakticnim dijelom seminara Zeljelo se 
pokazati kako је и sada5njim uslovima tekla nastava и jednoj na5oj skoli, da Ьismo, 
bar najednom primjeru, mogli sagledati na5 rad и cjelini, sa njegovim dobrim i losim 
stranama. Dosadasnji uvid и rad pojedinih nastavnika Ьiо је dosta oskudan; analize 
nastavnog rada Ьile su suvise uopcene, nije sistematski pracen rad ni jednog nastav
nika, ili jedne grupe nastavnika, а proЫemi metodike Ьili su redovno zapostavljeni" 
(Despot, 1., 1965" 4). 

Ovaj seminar је kao podloga poslиZio Despotu da, na osnovu svog iskustva, 
i _zakljucaka sa seminara, и saradnji sa RepuЫickim zavodom, izda knjigu kojaje Ьila 
namenjana nastavnicima koji predaju filozofiju и gimnazijama. 

Knjiga: Nastava marksisticke i savremene gratlanske filozofije и gimnaziji 
- lnterpretacija programa sa metodskim паротепата је, znaci, prva knjiga koja 
sadrzi, и svom IV poglavlju -*О metodici nastave filozofije*. 

U poglavlju *О metodici nastave filozofije* Ivo Despot је па dvadesetak 
strana, iznoseci uglavnom svoja iskustva, kroz sledecih deset naslova, da ka.Zemo, 
obradio metodiku nastave filozofije: 
» 1. О upotreЬi tekstova iz filozofskih djela 
2. О verbalizmu и nastavi filozofije 
3. О diskusiji и nastavi filozofije 
4. О izgradivanju dijalekticko-materijalistickogpogleda na svijet 
5. Izra.Zavanje и nastavi filozofije 
6. О ponavljanju i savladavanju filozofske materije 
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7. Zasto ucenici tesko shvataju filozofiju 
8. О dackim referatima iz filozofije 
9. О nesigurnosti nastavnika filozofije 
10. О strucnoj literaturi za nastavnike" (Despot, 1., 1965., 188). 

Analizirajuci taj period, dolazi se do konstatacije da kvalitet nastave filozofi
je - posebno marksisticke i savremene gradanske-nije па visini, daje nastava verba
listicka, da u njoj ima materijalnih gresaka, da nastavnici nisu dovoljno informisani о 
novoj strucnoj literaturi, da su (u vecini gimnazija) nastavu izvodili nedovoljno kva
lifikovani nastavnici, nije Ьilo nata\ozenih iskustava, nije Ьi\о pisane metodike rada 
kao u drugim nastavnim predmetima, nema kvalitetnih udzbenika а ni same uprave 
skola kao i prosvetni organi nastavi filozofije nisu tome poklanjali dovo\jno paZnje. 
Marinkovic ( 1968.) istice da је u ce\okupnoj koncepciji na5e vaspitne i obrazovne po\itike 
od os\obodenja naovarno nastava filozofije zauzimala veoma znacajno mesto. Ono sto 
fi\ozofiji daje taj polofuj u na5oj skoli sadrfuno је u cinjenici da marksizam, kao teorijski 
osnov izgradnje na5eg drustva, u osnovi sadrzi filozofski pogled. "Upoznavanje filozofije 
znaci dakle i uvodenje u teorijske principe na5e drustvene prakse. Uprkos ovako velikog 
znaeaja nastave fi\ozofije u obrazovnom procesu i formiranju nove licnosti, metodika nje
nog izlaganja ostala је do danas gotovo netaknuta" (Marinkovic, Ј., 1968., 3). Dalje, autor 
istice da је poznato da se lose izvedena nastava ne odrafuva samo na izvesne praznine и 
obrazovanju nego mnogo vise и negativnom uticaju koji vrsi na vaspitanje mladih ljudi. 
Uocavajuci proЫem i znacaj metodike fi\ozofije Marinkovic objavljuje knjigu "Pri
lozi metodici nastave filozofije ", 1968. godine, iznoseci neka zapaZanja i iskustva iz 
tog podrucja. 

Autor је u skladu sa specificnoscu nastave filozofije obradio sledece sadrza
je: Filozofija kao nastava i mogucnost njene metodike, ProЫem nastave filozofije u 
srednjoj skoli, Povezanost filozofije sa ostalim nastavnim predmetima, ProЫematski 
i historijski pristup nastavi filozofije, zatim о Nastavnim metodama (detaljniji pri
kaz u narednom pasusu), Grupni rad, Primjena udzbenika u nastavi filozofije, Van
razredni oЫici rada, Film, radio i TV kao mogucnost pomagala u nastavi filozofije, 
Ponavljanje i uvjezbavanje predenog gradiva, Ocjenjivanje, Vannastavni oЫici rada 
i Planiranje u nastavi fi\ozofije. 

Kako su za ovaj rad znacajne nastavne metode, isticemo kako ih је Marin
kovic klasifikovao: 
» 1. ProЬ\em metode 
2. Metoda izvodenja i budenja interesovanja za nastavu 
3. Primjena izvornog teksta u nastavi filozofije 

Tekst kao dokument 
Tekst kao informacija 
Tekst kao osnov izvodenja nastave 
Tekst kao osnova savladavanja novog gradiva 
Орсе upute u radu s tekstom 
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4. Pismeni radovi 
Domaci pismeni zadaci 
Referati 
Maturalne radnje 

5. Diskusija" (Marinkovic, Ј., 1968., 141). 
Iako је ovo prvi udzbenik iz metodike nastave filozofije, autor је metodicki 

dosta detaljno obradio, uzimajuci u obzir stav autora, da је za traZenje najpovoljnijih 
nastavnih resenja za nastavu filozofije obavezno poznavanje pedagoskih zahteva ali 
smatra da su "pedagoska iskustva u nastavi filozofije moguca tek onda ako proizilaze 
iz potrebe filozofije da se objavi, iz njenog traZenja nacina kojim се to uCiniti. Nastava 
filozofije mora graditi svoju vlastiti praksu i u tome је presudnija mogucnost da se filo
zofira i odlucnost da se u nastavi i cini, nego li prihvacanje opcih metodickih zahtjeva ... 
ProЫem filozofije kao nastave nece Ьiti ono о cemu се se govoriti, nego kako се se go
voriti .... Metodika nastavnog u filozofiji moci се, dakle, Ьiti samo organizator iskustva, 
prenositelj, saЬirac, usmjeritelj, ali ne i propisivac" (Marinkovic, Ј., 1968., 1 О). 

Godine 1983. Marinkovic objavljuje udzbenik "Metodika nastave filozofije" 
sa sledecim poglavljima: Uvodno razmatranje, Postupci uvodenja u filozofsko mis
ljenje, Poticanje analize uocenih pitanja kao oЫik uvodenja u filozofsko misljenje, 
Primjeri scenarija, sinopsisa i ideja za obradu nastavnog sadrzaja, Provjera znanja i 
ocjenjivanje, Zavrsna rijec i BiЫiografija. 

Posebno Ьi smo istakli, zbog specifiCnosti nastave filozofije, sledeca poglav
lja koja је autor detaljno obradio: 
"POSTUPCI UVODENJA И FILOZOFSKO MISUENJE 
-Skandalon 
- ProЬ!ematiziranje 

-Aktualizacija 
- Filozofski dijalog 

Terminologija i njezino izvodenje 
Razgovor i diskusija 

- Provokacija razgovora i diskusije 
Postavljanje pitanja 
Diskusija kao oЬ!ikfilozofskog dijaloga 

- Napomene uz vodenje diskusije 
Proucavanje filozofskih tekstova 

- Primjena izvornog teksta и nastavifilozofije 
Pisanje tekstova kao oЬ!ikfilozofskog dijaloga 

- Referati 
POТICANJE ANALIZE UOCENIH Р/ТАNЈА КАО OBLIK UVODENJA И FILO
ZOFSKO MISUENJE 
- Pristup pripremi 

- Zamisao obrade teme 
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- Selekcija gradiva 
- Redoslijed gradiva 
- Odablranje рrоЫета 
- Metodicka ideja 
-Nastavna pomagala" (Marinkovic, Ј., 1983., 205). 

"Prilozi metodici nastave filozofije" i "Metodika nastave filozofije", odnos
no, komblnacija ova dva udzbenika, dala su dobru didakticko-metodicku osnovu za 
obradu nastavnih sadrzaja predmeta Filozofija, tako da se i danas koriste kako kod 
nas tako i u susednim drzavama, Ьivsim jugoslovenskim repuЬ!ikama. 

Navescemo pojedine clanke, koji su objavljivani od tada do danas а koji su 
nam Ьili dostupni. 

Na savetovanju, u organizaciji Hrvatskog filozofskog drustva i Zavoda za 
prosvetno-pedagosku sluzbu Hrvatske, odrZanog ЈО. novembra 1986. godine, okupili 
su se nastavnici filozofije iz srednjih skola i fakulteta kako Ьi se poveo razgovor о 
strucno-metodickim pitanjima filozofije. Savetovanje se sastojalo iz tri dela. Prvi deo 
је Ьiо teorijski. U drugom delu Miljenko Brkic је dao prikaz metodicke obrade teksta 
pod nazivom "Igre s filozofskim tekstom". 

U svom uvodnom izlaganju predocio је svoje shvatanje igre, kao samosvrse
ne i ро sebl smislene delatnosti, i rada, kao delatnosti koja svoju svrhu i smisao ima 
izvan sebe same, а opredelio se za igru kao autentican nacin vlastitog filozofskog 
izraZavanja, polazeci od teze da је filozofski stav, filozofsko misljenje, prisutno ne 
samo u teoriji nego i u samoj praksi njegovog izlaganja. 

Da Ьi prikazao svoju metodu Brkic је organizovao igru za ucesnike savetovanja, 
tako da nije govorio о svojoj metodi nego kroz nju, i tako је njen domet pokazao na delu. 

Na osnovu slicne ideje, Dubravka Janda је istakla da је sprovela u praksi 
metodicki postupak, tako sto је dala ucenicima zadatak da rekonstruisu izlomljeni 
tekst и kojem se skrivala autorova misao. 

Treci deo savetovanja sastojao se od diskusije na prezentovanu metodu. 
Zakljucak savetovanjaje Ьiо: 

1. da na programu nastavnog predmeta filozofija treba jos raditi, doraditi kon
cepciju samog predmeta na osnovu primedbl i zakljucaka, раје i odredena 
radna grupa sa tim zadatkom 

2. daje demonstrativna metoda inspirativna i vredna ali da njena primena zah
teva stvaralastvo od nastavnika, jer mehanicka primena. ра i uz najbolje me
tode, ne moze ponuditi ozblljnije rezultate (Filozofska istraZivanja, 1986.). 
Od 1986. godine do 1994. godine nista znacajnije novo nije objavljivano, 

Ьilo је nekoliko clanaka koji su se uglavnom odnosili па odnos vaspitanja i filozofije, 
filozofije i obrazovanja i slicno. 

U radu: Prilog metodici nastave logike, dr Mirko Acimovic, ukazuje da na
stava filozofije mora odgovarati pojmu filozofije, njenom kritickom duhu kojim se 
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razara svaki totalitarni poredak misljenja а da је nastavi logike dat poseban zadatak 
- uvodenje u svet filozofije. Da se logika ne moze svesti na propedeutiku filozofije 
buduci daje logika filozofija misljenja, filozofska nauka о poreklu i prirodi misljenja. 
Tim povodom navodimo rezime autora: "U ovom radu zagovara se ideja zasnivanja 
metodike nastave logike u teorijskom horizontu metodike filozofije. U proЫemskom 
sklopu te ideje najpre је tematizovana pojmovnost logike u srednjoskolskim udz
benicima logike, а onda sadrzaji planova i programa nastave logike, te uputstva za 
ostvarenje сЩеvа i zadataka tako postavljenog sadrzaja logike. Iz rezultata tih ispi
tivanja proishodi misao nuznosti zaokreta u nastavnoj praksi filozofije u podrucju 
logike" (Acimovic, М., 1994.). Autor u zakljucku istice "nastava logike је praksa 
filozofije а ne puka informacija о stanju formi misljenja u nasoj svesti. Ovim је sas
vim jasno kako је nastava logike i oЫast pedagogije, ili pedagogije u praksi filozof
skog misljenja. Poreklo pedagogicnosti logike u konacnom nije u pedagogiji nego u 
filozofiji. Zanimljivo је ispitati odnos filozofije i pedagogUe, te u tom sklopu i odnos 
pedagogije i logike. Posebno valja ispitati mogucnosti kreativnog u podrucju logike, 
а u horizontu pedagogije. Тај odnos doista је relevantan za filozofsko promisljanje 
nastave logike kao neposredne prakse filozofije". 

Godine 1999. izasao је univerzitetski udzbenik, izdavacke djelatnosti Uni
verziteta Crne Gore, МЕТОDЈКА NASTAVE FILOSOFIJE, autorke dr Slavke Gvoz
denovic. Radi boljeg uvida, navescemo samo poglavlje о nastavnim metodama 
(Gvozdenovic, S., 1999., 4).: 

1. Nastavne metode 
1.1. Pojam i klasifikacija nastavnih metoda 
1.2. Primat pitanja 
1.3. Metoda usmenog izlaganja 
1.4. Metoda razgovora 
1.5. Diskusija kao oЫik filosofskog dijaloga 
1.6. Skandalon 
1. 7. Primjena izvornog teksta 
1.8. Metoda pisanih radova 
1.9. Jedinstvo i korelacija nastavnih metoda 

Analizom udzbenika autorke Gvozdenovic, bazirajuci se па poglavlje, koje 
је interesantno za ovaj rad, Nastavne metode moramo zauzeti kriticki stav. 

Gvozdenovic iako, kod definisanja i klasifikacije nastavnih metoda navodi 
sledece autore: Janjusevic, Prodanovic, Nickovic i dr. , kao i navode iz оЬе pomenute 
knjige Marinkovica, izlaze sledeci svoj stav i klasifikaciju: 

"Osnovno polaziste u izboru metoda u nastavi filozofije, kojim cemo se, u 
ovom slucaju rukovoditi, sadrzano је u mogucnosti njihove primjene u realizaciji 
programskih sadrzaja filosofije u srednjoj skoli. Bez pretenzije da izlozimo iscrpan 
pregled i sadrzaj svih nastavnih metoda koje Ьi se s manjom ili vecom efikasnoscu 
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mog\e primenjivati u nastavi, posli smo od onih koje su u dosadasnjem razvoju na
stavne teorije i prakse prisutnije, opredeljujemo se za sljedecu klasifikaciju: 

Metoda usmenog izlaganja 
Metoda razgovora 
Diskusija kao oЫik filosofskog dijaloga 
Skandalon 
Primjeпa izvorпog teksta 
Metoda pisaпih radova" (Gvozdeпovic, S., 1999.,82). 

Nas stav је sledeci: 
1. Bez obzira sto autorka пiје imala preteпzija da izlaie iscrpan pregled i 

sadrzaj svih пastavnih metoda, trebalaje da ih makar пavede sa isticaпjem опе klasi
fikacije za koju se opredeljuje, а опdа uпutar пjih da obradi опе пastavпe metode za 
koje smatra da su zпacajпije-primeпljivije u пastavi filozofije. 

2. Кlasifikacija koju izlaie Gvozdeпovic пikako пе moze Ьiti klasifikacija 
пastavпih metoda jer u Metodu razgovora ulaze i Diskusija kao oЬlik filosofskog 
dijaloga а i Skandalon. 

Sama autorka пavodi Mariпkovica i пjegove Postupke uvodenja ufilozofsko 
miS/jenje, te nas cudi nјепа klasifikacija 

Istakli Ы smo, izmedu ostalih, samo опе ("пastavпe metode", С. D.) koje 
koristi Gvozdeпovic, а autor Mariпkovic obrazlaie u svojim Postupcima uvodenja u 
filozofsko misljeпje: 

- Skaпdaloп (svrha skaпdaloпa је da "saЫazпi" i tako dovede u pitaпje ili 
bar poljulja uvereпje u cvrstocu temelja па kojem pociva s\ika sveta i da podstakne па 
proveru - taj put ропоvпоg oЫikovaпja vlastite s\ike sveta, put misljeпja, put kojimje 
jediпo moguce doCi do iskustva о tome "kako, i па koji пасiп filozofijajeste"); 

- u okviru Razgovora i diskusije - Provokacija razgovora i diskusije ( da Ьi 
provocirao diskusiju пastavпik se moze posluziti s\edecim postupcima: proЫemski 
rad, primena izvornog teksta, aktuelni televizijski, radio i filmski program, ekskurzi
je, ispitivanje kao osnova za razgovor i diskusiju- obrazlazuci svaki роsеЬпо dajuci 
pri tom i primere ); 

- Diskusija kao oЫik filozofskog dijaloga (smatra se razgovorom u kojem 
postoje razliciti, ра i suprotni pog\edi-stavovi, razgovor koji za cilj ima proveru va
ljanosti argumeпata na kojima se temelji razlicitost tih pogleda-stavova, i па osnovu 
toga doпosenje пekog konacnog zakljucka, uslovno receno istine za koju su svi uces
nici diskusije morali Ьiti jedпako zaiпteresovani) (Marinkovic, Ј., 1983.). 

Iz predпjeg se da zakljuciti da пi Skaпdaloп а пi Diskusiju (kao fi\ozofski 
dijalog), koje smo пaveli, пi Marinkovic пiје prikazao u okviru klasifikacije nastav
пih metoda nego kao postupke, da kaiemo podsticanje na razmisljaпje - izazivanja 
misljeпja - filozofskog razmisljanja kod uceпika. 
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3. "Primjena izvomog teksta" ne moze se isticati kao nastavna metodajer iz
vorni tekst se moze koristiti, u zavisnosti od cilja i zadataka, i u Istrazivackoj metodi 
i u komblnaciji sa Metodom razgovora-diskusiji. 

4. "Metoda pisanih radova", takode potpada pod Istraiivacku metodu, jer 
sama autorka navodi: referati, analize, ogledi, prikazi i domaci zadaci, а svi navedeni 
oЫici podpadaju pod samostalan istraiivacki rad ucenika i uvek Ьi Ьila u komblnaciji 
sa nekom drugom metodom opet u zavisnosti od cilja i zadatka. 

Уес smo istakli napred, da se kod nas, kako u srednjim skolama tako i na 
univerzitetima koriste оЬе knjige, "Prilozi metodici nastave filozofije" i "Metodika 
nastave filozofije" Marinkovica, kao osnovna literatura u okviru predmeta Metodika 
nastave filozofije. 

2. 

2.1. Znacaj i specificnosti nastave filozofije и srednjoj skoli. U istoriji filo
zofije postoje razlicite odredbe pojma filozofije. Jedna od najvainijih је Hegelova 
odredba koja glasi: «*Filozofija је ро svojoj prirodi nesto ezotericno, ра sama ро 
sebl niti је privlacna za svjetinu, niti је sposobna da se pravi za nju; ona је samo time 
filozofija sto је upravo suprotstavljena razumu, а time jos vise zdravom razumu, pod 
cim se podrazumijeva prostorna i vremenska ogranicenost jednog pokoljenja ljudi; 
u odnosu na razum, svijet filozofije је ро sebl i za sebe - obrnuti svijet*« (Perovic, 
м., 2003/04., 5). 

U srednjoskolskom udzbeniku Filozofije se istice da Ьi se recfilozofija mo
gla doslovno prevesti kao ljubav i1i teznja prema mudrosti, znanju. А о vrsti znanja 
kojoj se tezi u filozofiji, navodi se Aristotelova podela vrsta znanja. "On razlikuje 
dve vrste umnih sposobnosti: sposobnost saznanja, pomocu kojeg otkrivamo opste 
i nuzne istine о nepromenljivoj stvarnosti, i sposobnost prosudivanja, pomocu koje 
dolazimo samo do verovatnih znanja о promenljivoj stvarnosti" (Savic, М.; Cvetko
vic, V.; Cekic, N., 2001., 11). 

"U izvornosti prvog imena filozofije kao ljubavi prema mudrosti odreduju
cim ciniocem ne moze Ьiti ljubav. Као jedino osjecanje, ljubav ne moze imati nista 
zajednicko s filozofijom. Zato је u sredistu toga izraza samo mudrost kao *objekt* te 
ljubavi, kao *logos*, koji је i rijec i sudblna i Ьitak, а prema kome se svijest jos nije 
postavila kao nesto suprotno" (Perovic, М., 2003/04., 15). 

"Filozofija predstavlja napor da se stvarnost u celini protumaci pomocu ljud
skog misljenja. Stoga se ponekad tvrdi daje filozofija razlozno (racionalno) metodsko 
i sistematsko ispitivanje stvarnosti koje tezi za najopsЩim saznanjima о najbltnijim 
pojavama u stvarnosti. 

Tesko је naci dva filozofa koji pod pojmom filozofija podrazumevaju isto" 
(Savic, М.; Cvetkovic, V.; Cekic, N., 2001., 12). 
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"Filozofija na naucnim pojmovimaje izgraden pogled о svetu i zivotu. Filo
zofija nastoji da sazna celinu sveta, prve osnove svega: ona se pita о razlogu i poreklu 
stvari uopste. Filozofija и svom sredistu ima coveka kao coveka, pitanja о osnovama, 
razlozima i svrhama njegovog postojanja, pitanje о smislu zivota, о tome ро сети 
је covek covek, pitanje о osnovnim vrednostima koje odreduju covekovo ljudsko 
delovanje i usmeravaju njegovo nastojanje kajos covecnijim oЫicima zivljenja. Filo
zofija traga za smislom sveta i coveka. Као zivotna mudrost onaje ocena i voditeljica 
zivota" (Pedagoski leksikon, 1966., 532). 

Dr Milenko Perovic istice "filozofija је samu sebe, u svojoj trihiljadegodis
njoj istoriji, razumijevala kao duhovnu formu koja nastoji da se potpunom misaonom 
otvorenoscu postavi pred skivajuce-otkrivajuci govor Ьitka, prirode, univerzuma. 
Опа је najvisa priЬranost za znanje о onome sto jest, kojim se prodire и izvorno 
razumijevanje govora Ьitka kao Ьitka, te na tom temelju rekonstruira podrucje Ьiса, 
praktickog zivota itd. Takva otvorenost misljenja znaci neprekinuti dijalog filozof
skog misljenja sa samim sobom, njenu unutrasnju najuporniju borbu sa samim sobom 
oko medija te otvorenosti, oko svog temeljnog pojma i karaktera, uopste oko smisla i 
svrhe vlastitog permanentnog nastojanja da prodre и vlastitu Ьit i Ьit onoga sto jeste" 
(Perovic, М., 2003/04., 12). 

U Pedagoskoj enciklopediji se kaie daje "filozofija ljubav spram mudrosti, 
nauka о Ьiti svega sto jest; teorija najviseg stupnja apstrakcije koja - izvedena ро 
metodickim nacelima о kojima sam sebl polaie racun - promislja istinu kao takvu i 
mogucnosti dospijevanja od nje; uvid и spekulativnu i zblljsku Ьit univerzuma; ispi
tivanje modusa covjekova opstanka i njegova polozaja и svijetu. Buduci daje pojam 
filozofije i sam predmetom razmatranja filozofije, о njemu se moze govoriti samo 
"iznutra", sumativno, ili nabrajanjem velikog broja razlicitih odredaba koje se pojav
ljuju и povijesti filozofije, iskazujuci samorazumijevanje znacajnih filozofa. Pitanje 
о vlastitoj svrsi i smislu pri tom је tradicionalni prcЫem filozofije razlicitih epoha i 
usmjerenja koja se, и mnogome, i diferenciraju upravo razlikama и odgovoru na to 
Ьitno pitanje" (Pedagoska enciklopedija, 1989 ., 204 ). 

Analizom niza navodenja odredenja pojma filozofije, pokusacemo da od
govorimo na pitanje: sta је filozofija? Svaki filozof odgovara sta је njegova vlastita 
filozofija. Naravno, и svakoj filozofskoj koncepciji, ucenju ili sistemu odreduje se 
pojam filozofije. 

Odredenost pojma filozofije nije jedna odredenost о jednom odredenom, 
nego је bogatstvo odredenja, rasprsenost i razlicitost pojmova filozofije, uopste, jed
na nepremostiva razlika и pojmu filozofije. 

Pri formiranju pojmova, krecemo od konkretnog posmatranja predmeta, 
Ьiса ili pojava komparacijom, dakle, misljenjem uocavamo razlike, izdvajajuci za
jednicke, Ьitne, sta\ne i nuzne karakteristike (naravno, misaonim putem) i njihovom 
sintezom i apstrakcijom nebltnih osoЬina, stvaramo novu celinu-pojam. Uvidanje 
medusobnih odnosa izmedu poznatog i nepoznatog, traganje za vezama i odnosi-
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ma medu cinjenicama, uzrocima i pos\edicama, razumevanje odredenog, predstav\ja 
uvek visok stupanj misljenja. Kako је mis\jenje mentalna aktivnost kojom nastojimo 
da savladamo neku teskocu ili resimo neki proЫem, ono nam omogucuje potpunije 
upoznavanje stvarnosti i uspesnije prilagodavanje. 

Pojmovi se \akse formiraju ako se koristi materijal koji је moguce registro
vati putem cula, tada govorimo о konkretnom misljenju dok kod apstraktnog mislje
nja koristimo simbole kao elemente za dola.tenje do resenja. 

Filozofija је visok stupanj misljenja odnosno specifican oЬ!ik apstraktnog 
misljenja. 

Perovic navodi primer: "kada matematicar zapocinje svoju djelatnost, vec 
ima odredeno predstavno znanje о velicinama. Takve predstave ima i fizicar о pri
rodi, botanicar о Ьiljnom svijetu, sociolog о drustvн itd. Kada filozof postavlja sebl 
zadatak da za svoj misaoni predmet uzme pitanja о istini, bogu, prirodi, duhu, slo
bodi, itd., on nije bez nekog pomavanja tih predmeta. Ima neku predstavu о njima i 
pred-filozofski interes za njih. Ljudskoj svijesti kao takvoj pripada moc da sebl stvara 
predstave о tim predmetima. Ona prijethodi filozofskom interesu za te predmete i 
omogucava sami taj interes" (Perovic, М., 2003/04., 18). 

Тај specifican oЫik apstraktnog misljenja, odnosno najvisi cin apstrakcije је 
"odvlacenje" ljudske misli od predmeta i pojava konkretnog, culnog pojavnog sveta. 

"U tom *odvlacenju* ono dolazi do pitanja о osnovu koji daje da bude mo
guc svijet svekolikih Ьiса. 

Potrebno је potpuno preobrtanje ljudskog nacina dozivljavanja i razumije
vanja svijeta (odstranjivanje osjetilnog, opa.tajnog, predstavnog i razumskog odnosa 
covjeka prema svijetu, te ljudske sviklosti na te nacine odnosa). Potreban је ontolo
gijski obrt miSljenja za jedan potpuno novi naCin razumijevajuceg dokucivanja svi
jeta. Тај nacin kao izvomi oЬ!ik postupka filozofskog misljenja, daje da se svijet fi
lozofije u odnosu na oblcni, postojeci svijet pojavi kao *obrnuti* (izokrenuti) svijet" 
(Perovic, М., 2003/04., 19). 

А potrebu za ontologijskim obrtom misljenja vodi nezadovoljstvo ljudske 
svesti oblcnim raspolozivim nacinima saznanja sveta. 

"Та znanja moze *staviti u zagrade*, jer nijesu puna i Ьitna znanja. 
Dakle, samo ako svijest otkrije daje pojavni svijet Ьiса zapravo svijet privi

da, varke i neistine, u njoj samoj otkriva se vlastiti misaoni interes da umom prodre 
и skrivenu strukturu svijeta. U tom obrtu oblcna svijest postaje filozofska svijest, а 
njena misaona djelatnost usredsreduje se па Ьit Ьiса, na Ьitak kao takav, na apsolutni 
osnov svega, na sustinu univerzuma. U tom aktu filozofska svijest uspostavlja onto
losku diferenciju izmedu Ьitka i Ьiса и prvom filozofskom stavu. То је nuzni nacin 
zapocinjanja filozofije kao takve, njezin prvi stav о Ьitku kao takvom, njezin prvi i 
najtemeljniji predmet. Тај је predmet djelo najvise misaone apstrakcije, apsolutne 
oslobodenosti filozofske svijesti od svekolikog Ьiса za misljenje Ьitka kao Ьitka" 
(Perovic, М., 2003/04., 20). 
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Ako, znaci, podemo od toga da је filozofija pogled о svetu i zivotu, da је ona 
temelj kulture i naucnog saznanja celokupne na5e civilizacije, а ujedno kriticko mislje
nje epohe tada izucavanje filozofije vec i na nivou srednjoskolskog obrazovanja uslov 
је ne samo mogucnosti "osvjestavanja smisla povijesti uopce, nego i iznalaienja putova 
u na5im neposrednim nastojanjima prema oЬ!icima zivota doista dostojnim covjeka. 

Nastava filozofije otvara pretpostavke za oЫikovanje kritickog nazora о svi
jetu, ра ima odlucnu ulogu u oЫikovanju cjelovite humanisticke licnosti kakvoj te
zimo. Filozofijaje temelj svega, а ne samo humanistickog obrazovanja" (Pedagoska 
enciklopedija, 1989 ., 206). 

Za donosenje zakljucaka ili izvodenja opstosti (pojmova, definicija i sl.) ne
ophodno је apstraktno misljenje, koje се se odvojiti od konkretnosti, od onog sto se 
posmatra. Konkretnost treba da bude samo u funkciji boljeg razumevanja i lakseg 
shvatanja gradiva koje se uci, ali bez misljenja nema pravog saznavanja. 

Nastava filozofije u eminentnom smislu razvija sposobnost kritickog mislje
nja. Jedno је, naime, od Ьitnih odredenja filozofije da је ona traienje, istrazivanje, 
dijalog, raspravljanje, iznalaienje, obrazlaganje, promisljanje pretpostavki i teza sve 
do njihovih poslednjih zak\jucaka. 

"Тај smisao traienja otkriva nam se kao ono duЬ!je znacenje, sadrzano vec 
u izvornom slikovitom odredenju imena filozofija, koje se inace isprva cini prilicno 
neodredenim (*ljubav spram mudrosti*). 

Nastava filozofije, ako је doista bila filozofija, ako је Ьi\а vjema Ьiti filozo
fije, nUe nikad ni mogla Ьiti drugo doli traienje, neovisno cak о suvremenim ili pak 
о tradicionalnim koncepcijama nastave i obrazovanja. Bit nastave filozofije sastoji se 
u promisljanju proЫema, u trazenju odgovora, а ne u samim odgovorima. Teziste је 
na razumijevanju pitanja, na obrazlozenosti odgovora i upitnosti tog odgovora. Jer 
odgovor koji је na filozofskoj razini na razini је upita, on ne iznevjerava pitanje, ne 
negira ga, ne onemogucava ga, nego ga upravo osmisljava, cuva i drzi otvorenim" 
(Pedagoska enciklopedija, 1989 ., 206). 

"Filozofija kao nastava moze Ьiti ili puko pricanje о filozofiji, а tada ona vise 
nije filozofija, ili uvodenje u misaoni odnos prema svijetu. Tada се ona doista Ьiti 
filozofija. 1 jedna i druga mogucnost sadrzane su kao izgledi u svakoj nastavi filozo
fije, bez obzira na rang na kojem se desavaju. Filozofija, naime, nije sistem cinjenica 
(kao takva ona Ьi Ьi\а mrtvi predmet historicarskih analiza) nego odnos prema svi
jetu. Nije sustina nastave filozofije u poznavanju povijesti filozofije nego је povijest 
filozofije samo jedan od mogucih puteva poznavanja njene sustine" (Marinkovic, Ј., 
1968., 6). 

"Metodicka nace\a nastave filozofije imaju svoje ishodiste u filozofiji, jer 
је nastava filozofije filozofski cin, ospoljenje filozofije u praksi saopstavanja, pre
nosenja, predavanja sistematskog i istorijskog sleda umovanja. Otuda se metodika 
nastave filozofije ne svodi na sistem prakticnih uputstava u organizovanju filozof
skog obrazovanja. Nastava filozofije је zapravo jedan kontinuirani dijalog ucitelja i 
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ucenika filozofije о dijalogu filozofija. Jedno је sasvim izvesno: bez dijaloga nastava 
filozofije ne doseze filozofsko misljenje, а naspram dijalogike filozofskog misljenja 
stoji autoritarno misljenje, autoritarni pristup" (Acimovic, М., 1994.). 

Iako је istorija filozofije najboUi uvod u filozofiju, zadatak nastave filozofije 
nije u tome da samo razmatra ucenja velikih mislilaca ili da namece odredeni pogled 
na svet nego је u tome da uci kriticki misliti. 

Pri odredenju kritickog misljenjajavljaju se brojni termini, ра premanekima, 
ono је sposobnost da se provere pretpostavke i kao takvo је sastavni deo stvaralackog 
misljenja; prema drugima, nema resavanja proЬ\ema bez kritickog misljenja; prema 
trecima, ono prethodi svakom istraiivackom radu itd. Prema odredenju koje daje 
Glaser (1941 ), pod kritickim misljenjem se podrazumeva stalan napor u ispitivanju 
verovanja ili pretpostavki razlicitih oЬ\ika znanja u cilju osvetljavanja dokaza i pot
vrdivanja zakljucaka. Takode, kriticko misljenje iziskuje sposobnost prepoznavanja 
proЫema, sakup\janje vaznih informacija, prepoznavanje relevantnih neadekvatnih 
cinjenica, vrednosti pretpostavki, tacno interpretiranje cinjenica, procenjivanje do
kaza i evaluaciju argumenata, otkrivanje logickih relacija izmedu propozicija i tes
tiranje istine izvedenih zakljucaka. Na osnovu takvog odredenja, Glaser smatra da 
sposobnost kritickog misljenja sadrzi tri komponente: 

1. stav koji uprav\ja da se proЬ\emi razmatraju promisljeno, 
2. poznavanje metoda logickog ispitivanja i rezonovanja i 
3. vestinu u primenjivanju ovih metoda (Glaser, Е. М., 1941.). 

Kriticko misljenje, prema odredenju koje daje dr Nikola Potkonjak, pred
stavlja "usmerenost misaonog procesa na preispitivanje, na proveravanje, na ponov
no ocenjivanje, ponovno prosudivanje neke svoje i1i tude tvrdnje, stava, saznanja, 
istine, vrednosne kategorije, postupanja i ponasanja, odnosno usmerenosti misljenja 
na resavanje nekog novog proЫema i zauzimanje sopstvenog stava (gledista, stanovi
sta, suda, ocene) о onome sto је Ьilo predmet kritickog misljenja. Kriticko misljenje 
је, saieto receno, logicko-saznajno-vrednosna usmerenost procesa misljenja na neki 
predmet (proЬ\em) i donosenje sopstvenog suda (resenja) о tom predmetu" (Potko
njak, N., 1988., 408-409). 

Na osnovu navedenih odredenja kritickog misljenja moze se reci daje kritic
ko misljenje uvek stvaralacki cin subjektajer sopstveno potvrdivanje, sopstvena uve
renost i tacnost predmeta kritickog promisljanja, sopstveni sud о tome i zakljucak iz 
toga izveden, nov је kvalitet u saznanju subjekta, а time i osnova novog stava prema 
predmetu kritickog misljenja i svakom drugom predmetu s kojim se subjekat susrece. 
Kriticko misljenje је, prema tome, Ьitna oznaka zrelog i razvijenog uma. 

Kada se kaie kriticki misliti, onda se podrazumeva da se prepoznaju in
formacije, (ukljucujuci i shvatanje i poredenje), testiranje i verifikaciju ideja i in
formacija kao i procenjivanje produkata misljenja. Misljenje kao proces, а posebno 
kreativno (stvara\acko) misljenje sadrzi u seЬi dve suprotne tendencUe: proizvodenje 
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velikog broja ideja i svodenje tih ideja na razuman broj elemenata koji se podvrgava
ju misaoniin procesima apstrakcije. Proizvodenje velikog broja ideja mozemo nazva
ti traganje u svom misaonom procesu. U odsustvu sposobnosti za kriticko misljenje 
produkcija ideja ne dovodi do cilja, misljenje se rasplinjuje. Znaci, kreativni procesi 
su usmereni na oЫikovanje prethodno neupotreЫjivih informacija, а kriticki na ma
nipulisanje tako nastalih produkata. 

Dakle, sposobnosti kritickog misljenja zasnivaju se na brojnim procesima 
misljenja: analizi, sintezi, komparaciji, apstrakciji, uopstavanju, klasifikacUi, rezono
vanju, zakljucivanju i dr. Bez ovih misaonih procesa ucenici se ne Ьi osposoЬili da 
odvajaju relevantne ideje gradiva od irelevantnih, da procenjuju jacinu i znacajnost 
argumenata u datim tvrdnjama, da interpretiraju i vrednuju cinjenice, da identifikuju 
istinite i laine zakljucke itd. 

Marinkovic istice da nastavnik nije predavac gotovih znanja "nego poticatelj 
ucenikova stvaralastva. Filozofija nastavnika filozofije nije stoga sadrzana u cilju da 
ucenike uvjeri u ono sto sam misli о stvarima nego u tome da im otkrije svijet koji se 
krije u njima samima" (Marinkovic, Ј., 1983., 28). Autor u poglavlju Postupci uvo
tlenja ufilozofsko miSljenje, navodi i obrazlaze metodicke postupke kojima se upravo 
neguju i razvijaju sposobnosti kritickog misljenja: 

1. Skandalon (svrha skandalona је da "saЫazпi" i tako dovede u pitanje ili 
bar poljulja uverenje u cvrstocu temelja na kojem pociva slika sveta i da podstakne na 
proveru - taj put ponovnog oЫikovanja vlastite slike sveta, put misljenja, put kojim је 
jedino moguce doci do iskustva о tome "kako, i na koji nacin filozofijajeste"); 

2. ProЬlematiziranje (svrha proЫematiziranja је u dovodenju и sumnju, me
todicke skepse iz koje izrasta potreba kritickog promisljanja i provere onoga sto se 
smatra poznatim - ako је polaziste uvodenja u filozofiju nasli u iskonskoj upitnosti 
(skandalon), drugi korak k filozofskom dijaloguje sumnja а proЬ\ematizacijaje po
stupak koj i Ьi јој otvorio vrata); 

3. Aktualizacija (svrha aktualizacije је njihova primena na svet savremenog 
coveka uz svojevrsnu demistifikaciju autoriteta istorijske predaje cije su prepreke da 
se i u onome sto је proslo prepoznaju u osnovi isti tokovi zivota); 

4. Filozofski dijalog (filozofija је dijalog, taj se dijalog ne vodi samo izmedu 
onih koji su trenutno prisutni, nego је to i dijalog koji se proteze na ukupno bogat
stvo istorijskog filozofskog nasleda, da Ьi se ostvario filozofski dijalog moraju sago
vomici da budu upoznati sa terminologijom i specificnim oЫikom izraiavanja koji 
proizilazi iz apstrakcije samog sadrzaja), u nastavku, pod ovim naslovom obraduje: 
Tenninologiju i njezino izvodenje; Razgovor i diskusiju; Provokaciju razgovora i 
diskusije; Postavljanje pitanja (pitanje kao provokacija za komuniciranje); Diskusija 
kao oЬ!ik filozofskog dijaloga; Napomene uz vodenje diskusije; Proucavanje filozof
skih tekstova; Primena izvornog teksta u nastavi filozofije; Pisanje tekstova kao oЫik 
filozofskog dijaloga (Marinkovic, Ј., 1983.). 
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Оа Ьi se odgovorilo na pitanje: Kako se moze i kako treba razvijati kriticko 
misUenje kod ucenika, potrebno је prvo utvrditi sta se zeli razvijati odnosno koje 
komponente kritickog misljenja. Potkonjak, razmatrajuci ovo pitanje, ra5clanjuje 
kriticko misljenja na sledece pretpostavke i komponente: 

1. sposobnost za identifikaciju predmeta (proЫema, sadrzaja) koje treba kritic
ki promisljati (sposobnost selekcije Ьitnog od neЬitnog, sagledavanje novih 
veza i odnosa); 

2. formulisanje sopstvenog polazista, pretpostavke hipoteze; treba utvrditi 
standarde, kriterijume kojih се se pridrzavati u procesu kritickog misljenja i 
сЩ i zadatke do kojih treba doci; 

3. sposobnost dokazivanja pomocu argumenata (starih videnih u novom svetlu 
i novim odnosima, novih do kojih se doslo njihovim komЬinovanjem i sl.); 
nuzno је razvijati sposobnost uocavanja novih veza i odnosa, novih pristupa 
proЫemima kritickog misljenja; 

4. poznavanje logicko-saznajnog procesa, svih oЫika, metoda i postupaka nje
govih; uocavanje i formulisanje predmeta, odredivanje hipoteza i pristupa, 
analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, uopstavanje, sudenje i izvodenje za
kljucaka i formulisanje sopstvenog stava; 

5. osposoЫjenost za evaluaciju procesa i rezultata sopstvenog kritickog mislje
nja (Potkonjak, N., 1988.). 
Iz svega recenog proizilazi konstatacija da od stepena razvijenosti kritickog 

misljenja zavisi ucenicka sposobnost procenjivanja predmeta, pojava i sl., odnosno 
naucne verodostojnosti gradiva. Razvijeno kriticko misljenje omogucava im da veri
fikuju vrednost otkrivenih ideja, da pronadu mogucnosti njihove najadekvatnije pri
mene u razliCitim situacijama, da uvide koji se odgovarajuci zakljucci mogu izvuci, 
da procene da li se ideje mogu svesti na zajednicku osnovu, da li sustinu mogu pre
ciznije formulisati i iskazati svojim recima i ilustrovati svojim primerima (Kvascev, 
R., 1977.). 

Оа zakljucimo, kriticko misljenje је argumentovano rasudivanje odnosno 
misljenje u kome se za svaku postavku iznose argumenti i protivargumenti. Predmet 
kritickog misljenja mogu Ьiti ideje drugih ili sopstvene ideje. 

2.2. Logicki metod miS/jenja. Za razumevanje mesta i uloge pedagoskih 
metoda u nastavi filozofije teorijska pretpostavka је razumevanje metoda stvaranja 
filozofskog misljenja, prevashodno metode stvaranja, onda i izlaganja pojma suda i 
zakljucka. Upravo se о tome govori u knjizi Uvod u logiku prof. Acimovica. 

Ро prof. Acimovicu (Acimovic, М., 1999., 319. i dalje), «metod, izvorno od 
methodos, jeste put i nacin, odredbeni је modalitet i oЫik sadrzine koja је unutradnji 
zivot stvari, ono sto sacinjava izgradnju supstancijalne celine Ьiса. u prirodije ј pore
klu stvari da stvari jesu, nicega nema sto је ni na koji nacin nesto, vlastiti metod stvari 
otudaje objektivni put i nacin za Ьitnu odredenost u nuznosti postojanja stvari. 
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Ka.ze se dalje, kako se Ьiсе misljenju predocuje kao njegov supstancijalni 
osnov, to је onda metod Ьiса metod misUenja, logicki metod ontoloski је metod za 
logicku mislivost Ьiса. Metod misljenja misljenju је njegov odredbeni modalitet, po
jam celine supstancije misljenja. Nauka metodologije misljenja logicko је znanje о 
filozofskim osnovama kojima se misli metod misljenja. Otudaje u svom opstem sta
novistu metodologija najpre filozofsko znanje о sveopstim pojavnim oЫicima puteva 
i nacina postojanja misljenja, opsta metodologijaje dakle formalna nauka primenjene 
logike u nauci logike koja ispituje sveopsti metod sveg misljenja. 

Opsta metodologija nije sasvim isto sto i filozofska metodologija. Neposred
ni predmet filozofske metodologije jeste filozofski metod, metod kojim se u filozofiji 
filozofija: otuda је filozofska metodologija metodologija filozofije, kojom se onda i 
postavlja osnov za filozofski metod misljenja nauke. Metodologija nauke jeste nauka 
koja ispituje metod naucnog misljenja, naucno misljenje nauke naukaje о nauci, zna
nje о putevima i nacinima naucnog misljenja, koje se onda i filozofiji prikazuje kao 
naucni metod kojim se isto tako filozofira». 

Metodologija, u opstem smislu, shvacena је kao neka nauka о nauci, onda 
kao nauka о metodu saznanja, zatim kao skupni naziv za metod koji se upotreЫja
va u nekoj nauci. Prema principu logickog rasudivanja metodologija najpre ispituje 
najopstiji metod sveg saznanja istine, primenljiv и svim oЫicima misljenja, zatim 
metod posebne nauke, i onda uslove naucnog saznanja istine, dakle postojanja nauke. 
Onda mozemo reci da је metodologija i jedna svestrana kriticka analiza logickih i 
epistemoloskih osnova sveukupne istra.zivacke prakse jedne nauka, jer ona proucava 
puteve i sredstva kojima se nauka razvija na temelju vec postignutog znanja, prouca
va naucni sistem i sve konkretne istra.zivacke postupke i tehnike naucnih istra.zivanja. 
U filozofiji, metodologija је filozofsko znanje о poreklu i prirodi puteva i nacina 
misljenja, misljenja uopste, kada se dakle misli misljenja kojim se misljenje misli. 
Tek misljenjam puteva misljenja misli se onda na svo bogatstvo unutra5nje sadrzine 
pojavnih oЫika misljenja (Acimovic, М., 2004.). 

Dalje, navodi se da је «smisleno najpre govoriti о metodologiji misljenja, 
onda о metodologiji pojavnih oЫika misljenja uzetih ponaosob: ovo prvo је opsta 
metodologija misljenja, ili nauka о opstem metodu misljenja, ovo drugo razdeljuje se 
prema nuznosti pojma pojavnih oЫika misljenja, stoga se govori о metodologijama 
mitskog, filozofskog, naucnog misljenja, ili о metodologijama iskustvenog, racional
nog, umskog i iracionalnog misljenja, ili pak о metodologijama teorijskog i praktic
nog misljenja, umetnickog i tehnickog misljenjю> (Acimovic, М., 1999.). 

Osnovni proЫem svih metodologija misljenjaje naucni metod, odnosno po
reklo i priroda naucnog metoda, uzetog и smislu svakog sistematskog plana, nacina 
i puta istra.zivanja. 

2.2.1. Filozoftki metod. Filozofski metod, obja5njava prof. Acimovic, <<jeste 
put postojanja i nacina postojanja filozofskog mis\jenja. Filozofsko misljenje је рој-
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movno misljenja, to је sistem znanja о sustini svari misljenja. Otuda је i filozofski 
metod pojmovni metod, metod pojma i sistem logickih postupaka za sistem znanja о 
sustini stvari mi~Щenja. 

Тај sistem logickih postupaka istorijski i teorijski prikazuje se u svojim po
javnim oЫicima kao materijalizam, idealizam, iracionalizam, zatim kao metafizic
ko, dijalekticko misljenje, misljenje koje је kriticko, trancendentalno, spekulativno, 
formalno, formalizovano, te miiЩenje koje је istorijsko, iskustveno, teorijsko, zatim 
analiticko, sinteticko misljenje, te onda kao misljenje koje је hermeneutika, fenome
nologija ili misljenje koje је induktivno i deduktivno rasudivanje, koje је definicija, 
divizija, dokaz, objasnjenje, razumevanje, predvidanje. То su momenti filozofskog 
metoda filozofskog misljenja, to nisu vrste filozofskog metoda na koji se neki opsti 
filozofski metod raspada i razlaie, ili koga tek skupno cine filozofskim metodom. 
Ne postoji sasvim cisti, idealni put i nacin filozofiranja и filozofiji, niti neki glavni 
postupak filozofiranja, jedini metod filozofije, zapravo jedini postupak ili skup nekih 
postupaka za jedini metod filozofije. Isto tako, ni jedan od ovih momenata filozofskog 
metoda ne stoji izvan naucnog metoda, izvan ili iznad nauke kao znanja, naprosto 
nijedna nauka nije izvan ili iznad opsteg stava misljenja, izvesnog pogleda na svet, 
opstijih filozofskih gledista i, narocito izvan ili iznad logike utemeljenja vlastitog 
znanja. Nije dakle moguce naucno znanje koje nije logicko znanje». 

Prikazacemo ukratko sistem logickih postupaka и svojim pojavnim oЫicima 
koje је obradio prof. Acimovic (Acimovic, М., 2004., 168-179.): 
1. Ako se zasnivanje znanja pocinje opstim stavom ontologije о primatu materije 

nad idejom, Ш Ьiса nad misljenjem, materijalizam se pokazuje kao filozofski 
metod и podrucju filozofskog i onda naucnog misljenja, odnosno kao ontoloski 
momenat filozofskog metoda misljenja. Iz ontoloskih osnova postojanja prirode 
sveta, njenog nacina i puta, metoda, postojanja, izvode se onda principi materi
jalistickog metoda filozofskog i naucnog misUenja; 

2. Filozofski princip i metod misljenja kojim se Ьitak Ьiса misli kao ideja jeste 
idealizam filozofije. Ideja је, izvomo, lik, oЫik, misaoni uzor, paradigma mi
sljenja; 

3. Idealrealizam је filozofski metod misljenja kojim se ideja smatra onim sto је 
raalno, idealni princip misljenja ciji oЫici imaju stvarni osnov; 

4. Metafizika је filozofsko znanje, а onda i filozofski metod, о principima Ьiса, 
о Ьicu kao Ьicu, Ьitku Ьiса, о onome sto је и temelju onoga jeste, sto је s one 
strane fizike, ili prirode. Metafizika ispituje Ьiсе ( ontologija), dusu (psiholo
gija), kosmos (kosmologija) i boga (teologija), prema ideji Ьitka. Medusobna 
protivstavljenost materijalizma i idealizma kao filozofskih gledista i metoda, ро 
sudu formalne metodologije, odgovaraju medusobnoj protivstavljenosti metafi
zike i dijalektike, ili metafizike i nauke uopste, Ova protivstavljenost branjena 
је shvatanjem metafizike kao filozofske nauke, а time i filozofskog metoda, koja 
se zasniva na principima apsolutnog identiteta, medusobne nezavisnosti i перо-
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vezanosti pojava, neprotivrecnosti, apsolutne afirmacije i apsolutnog mirovanja 
kao stanja postojanja apsoluta; 

5. U teorijskom obuhvatu metafizicke dimenzije filozofskog metoda stoji njegov 
ontoloski aspekt, а to је onaj kojim se filozofski metod pita о nacinu i putu 
Ьiса u Ьitku Ьiса. Ontologijaje opsta metafizika, filozofija Ьiса, ontoloski metod 
је izvodenje Ьiti Ьiса prema nacinu njegovog postojanja, misaono dokazivanje 
Ьiса realnim nacinom postojanja Ьiса, deduktivno zakljucivanje iz pojmova 
prema postojanju i postojanja prema pojmovima; 

6. Dijalektika jeste vestina raspravljanja, raz-govora, ono sto se shvata i izrice su
protnostima, nacin, dakle metod, filozofiranja. Misljenje protivrecnostima је о 
protivrecnostima Ьiса. Bitna odlika dijalektickog metoda filozofiranjajeste teza, 
antiteza i sinteza, sto odgovara realnom toku procesa Ьiса. Dijalektika је me
tod filozofije kojim se svet misli kao proces, kojim је i misao isto tako proces, 
metod misljenja о kretanju stvari misljenja, metod logike predmeta i predmeta 
logike, znanje о logosu same stvari misljenja koja је proces, apsolutni identitet 
identiteta i medusobnih razlika. Dijalekticki metod је ontoloski metod filozofi
je, metafizicki metod kojim se svet misli svetski, kao prostor, vreme i kretanje 
materije. Svet је dijalektican, dakle dijalektican је вacin misljenja sveta; 

7. Nasuprot dijalektickom filozofskom metodu misljenja klasicna nauka metodo
logije stavlja mehanicisticki metod. Ovaj metod delatan је u fizici, u podrucju 
mehanike cvrstih tela, i otuda је prenet u naucni i filozofski mehanicisticki ma
terijalizam. Mehanikaje teorijska nauka fizike о zakonima odnosa mase i sile, о 
mirovanju i kretanju materije, mehanicizam је pak naucno i filozofsko svodenje 
sveg prirodnog i drustvenog па mehanicke zakone odnosa mase i sile, na fizicke 
i hemijske procese. Mehanicizam se moze shvatiti kao unutra5nja spoljasnjost i 
spoljasnja unutra5njost Ьiса, sklop, sastav, struktura, dakle nacin Ьica,jedan mo
menat metoda Ьiса, sto је onda osnov za filozofski metod misljenja koje misli 
sklop Ьiса misljenja; 

8. Pozitivizam је onaj momenat filozofskog metoda kojim se filozofsko i naucno 
misljenje zasniva cinjenicama culnog opaZanja, pozitivno је naime ono sto је 
potvrdno, afirmativno, sto је izvesno i sigurno jer је dato cinjenicama iskustva. 
Metod misljenja znacima, njihovim odnosima u upotrebl znakovaje semioticki 
opsti metod, proveden onda sintaksom, semantikom i pragmatikom kao mo
mentima filozofskog metoda misljenja analitikom jezika; 

9. Pragmaticki filozofski metod srodan је pozitivistickom metodu misljenja u fi
lozofiji i nauci. Temeljni pojam ovog metoda jeste delo, radnja, cin. Ро ovom 
metodu smisleno је i istinito samo ono sto је delotvorno i korisno. Misljenje 
је i prakticko i teorijsko, praksa jeste spolja5nje delovanje а teorijski metod је 
filozofiranje duhovnim gledanjem paradigmi Ьiса misljenja, filozofiranje о po
drucju pojava koherentnom skupinom opstih postavki, principa i metoda; 
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10. Transcendentalni metod filozofije filozofira apriornim spoznajnim oЫicima 
misljenja, nezavisnim od iskиstva jer sи pre iskиstva, koji time omogиcavajи 
svakи spoznajи. TranscendencUa је prekoracivanje granice mogиceg iskиstva, 
prelaienje и onostranost, nadcиlno i apsolиtno, и podrиcje Ьitka iz onog pojedi
nacnog koje је postojece. Transcendirati znaci prekoraciti prirodи nadprirodnim, 
konacno beskonacnim, predmetno nepredmetnim. Nasиprot tome је imanentno 
tj. imanentni metod filozofije је shvatanje da se Ьiсе moze saznati onim sto pro
izilazi iz sиstine njegovog sadrfuja, njegovim ostajanjem иnиtar necega сеmије 
sadrzina. Imanentna filozofija polazi od metodskog иverenja о imanenciji Ьiса i 
Ьitka и svesti, jer Ьiсе i Ьitak sadrfuji sи svesti koja saznaje; 

11. Kretanje filozofskog misljenja nacinom kojim se prekoracиje cиlnost, iskиstve
nost, neposredna datost, koja se dakle dogada и sferi cistog pojma, jeste spe
kulativni filozofski metod misljenja. Specиlari-posmatrati iz daljine, odnosno 
specиlиm је og\edalo, odraz slike. Spekиlativni nacin misUenja povezivanje је 
misli koje sи medиsobno osnov i istina, kao sto sи jedno i mnogo, Ьiсе i neblce, 
nesto i nista, spekиlativni pojam и samome sebl ima protivrecnost, on је ostva
reni tota\itet raz\ika koje sи sadrzina njegove opstosti. Nacin kojim spekиlativno 
misljenje misli totalitet jedinstva razlicitih odredaba Ьiса jeste spekиlativni me
tod; 

12. Na temeljи иvida и Ьit transcendentalne i spekиlativne forme filozofskog mislje
nja kao i metoda takog misljenja, razablra se razlikovanje sveta na fainomenon i 
noиmenon, gde је fenomen cиlni pojavni svet а noиmenon иmni svet. Fenomen 
је pojavnost, vidljivost, za Platona to је cиlni svet iz sveta ideja, za Kanta to је 
cиlni pojam predmeta. Fenomenologija је znanje о fenomenima, pojavnim oЫi
cima postojanja, za Hegela је fenomenologija metafizicko, ontologicko znanje 
о pojavnim oЫicima i nacinima postojanja dиha, znanje о nиmim stupnjevima 
svesti od individиalne do apsolиtne svesti apsolиtnog dиha; 

13. Hermeneuticki metod filozofije Ьi Ьila vestina tиmacenja, metod interpretacije 
mis\i, sposobnost izlaganja, isprva rekonstrиkcija smisla teksta а onda izlaganje 
i tиmacenje smisla Ьitka, fenomenologija postojanja. Za Diltaja i Emilija Betija 
hermeneиtika је opsti metod dиhovnih naиka, а za Gadamera hermeneиtika је 
istina i metod, filozofija identiteta jezika i sveta; 

14. Empiristicki filozoftki metod, prema spoznajnom principи filozofskog i naиc
nog misljenja, kao i racionalizam i iracionalizam i kriticizam takode sи oЫici 
filozofskog metoda, sto је saobrazno osnovnim pravcima moderne filozofije. 
Empiristicki metod se zasniva na иverenjи da је iskиstvo izvor i organon sveg 
istinitog saznavanja i misljenja. Jedan oЫik empirizmaje senzua\izam, stav da 
је си\nо iskиstvo, cиlnost, izvor sveg saznanja i osnov sveg misljenja; 

15. Racionalni filozoftki metod proizvodi idejи о razumи i ити kao fundamental
nom pиtu i naCinи filozofske i naиcne spoznaje, to је dak\e filozofsko misljenje 
razиmom i итот, razиmom ili итот; 
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16. Filozofski stav metodskog misljenja kojim se ujedinjuju, а time i prekoracuju 
jednostranosti, metoda empirizma i racionalizma u istoriji fi\ozofije pojavljuje 
se kao kriticizam. Kriticizam је (ро Kantu) zapravo filozofiranje temeljnim pre
ispitivanjem prirode i granica cistog uma u podrucju ljudskog saznanja. Jedan 
oЬ\ik prevladavanja jednostranosti rastavljenih odredaba empirijskog i racio
nalistickog metoda filozofije naziva se empirioracionalizam, ро kome saznanje 
ima poreklo u iskustvu, a\i saznanje u seЬi sadrzi i logicki nuzne apso\utne i 
vecite istine; 

17. Isto tako је i iracionalistickifilozofski metod nastojanje da se prevlada misljenja 
koje misli daje moguce samo iskustveno i (i\i) razumski misliti. Iracionalisticki 
metod ili priznaje racionalni metod, naspram koga on i postoji, ili ne prizna
je racionalni metod, te sebe smatra jedino istinitim naCinom filozofiranja, ili 
pak sebe postavlja za visu instancu od razumskog metoda. Ро ovom zadnjem, 
iracionalni metod provodi se kao najvisi, poslednji stadij metodskog misljenja 
filozofije. OЬ\ici provodenja iracionalistickog metoda filozofije pokazuju se kao 
filozofiranje srcem, dusom, ekstazom, erosom, telom, voljom, intelektualnim 
opaZanjem, verom i, nadasve, intuicijom. 

Na osnovu iznetih filozofskih metoda jasno је da ne postoji jedan jedini i 
. jedinstveni nacin i put filozofije u misljenju. Filozofski metod, i njemu pripadni smer 

misljenja, jedno је drugome pretpostavka i istina, sadrzina i oЬ\ik, nacin ispunjenja 
oЫika sadrzinom i put sadrzine ka svom pojavnom oЫiku, jedno је dakle s umnog 
stanovista ontologike ... 

2.2.2. Filozofski metod nauke. Postoje metodi filozofskog metoda kojima se 
stvaraju elementi pojavnih oЫika mis\jenja, kojima se stvaraju pojam, sud, zakljucak 
na osnovu kojih se onda dokazuje, opovrgava, objasnjava, predvida, sto sve ukupno 
sacinjava modalitete logickog metoda filozofskog i naucnog misljenja tj. filozofski 
metod nauke. Prof. Acimovic kaZe da је filozofski metod nauke «sistem logickih 
postupaka kojima se zasniva naucno misljenje filozofskim odredbama nastajanja poj
ma, suda i zakljucaka» (Acimovic, М., 1999., 336). 

Radi \akseg uvida pokusacemo, tumacenje prof. Acimovica о filozofskim 
metodama nauke (Acimovic, М., 2004., 179-197), da ih grupisemo i ukratko о sva
koj nesto kaZemo: 

1. Metode formiranja i eksp\iciranja pojma, u koje spadaju: 
analiza, sinteza, apstrakcija, generalizacija, specijalizacija, definicija, 
divizija (deoba), 

2. Metode izvodenja i zasnivanja sudova su: 
induktivni, deduktivni metod, dokazivanje ( objasnjavanje, izlaganje, 
otkrivanje, predvidanje, proveravanje i dokazivanje), 

3. Naucni metod nauke ubraja: 
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eksperimeпtalпi metod, aksiomatski metod, metod modelovaпja, sta
tisticki metod: kvaпtitativпi metod, posmatraпje, metod formalizacije, 
sistemski metod 

1. Postaпak pojma dogada se se \ogickom metodom koji se sastoji iz postup
ka: analize, sinteze, apstrakcije, konkretizacije, generalizacije i specijalizacije, dok 
su metodski postupci logickog izlagaпja pojma: defmicija i divizija (deoba). 

Analiza (razlagaпje, razdreseпje, rasclaпjavaпje, odvezivaпje) logicki је me
tod rastavljaпja се\iпе па пјепе sastavпe delove, tvoreпje pojma rastavljanjem op
stijih misaoпih odredaba, isto tako rastavljaпje sudova па pojmove а zakljucaka па 
sudove i pojmove, te slozeпijih sudova i zakljucaka па prostije sudove i zakljucke. 

Sintezaje obrnuti misaoпi postupak, kojim se dakle razluceпi elemeпti stavlja
ju ijedinstvenu celovitost u filozofiji i пauci. Siпtezaje misaoni proces stvaranja pojma, 
tok misljenja od opsteg ka posebnom kao napredovaпje od jednostavnog ka slozeпom, 
proces sistematizacije posebnih znanja, izvodenje uslovljenog iz principa, poimanje je
dinstva razlicitih odredaba, misaono oЫikovanje celine iz njenih delova, ili subjektivni 
proces kojim se u misljeпju sastavljaju elementi objektivпog procesa stvari. 

Filozofski metod је kako analiticaп tako i sintetnican, aпaliticko је опо sto 
је imaпeпtno, sto neposredпo stoji u pojmu, sinteticko је опо sto је sam pojam, gde 
su momenti pojma i pojam jedno је te isto, pojediпacnosti opsteg i opstosti pojedi
nacnog. 

Apstrakcija, prema opstem gledanju, jeste misaoni postupak kojim se izo
stavlja, izdvaja пesto od necega, i1i iz necega, apstrahovati је izdvojiti, apstraktan је 
izdvojen, apstrakcioпizam је svodenje svih misaonih postupaka па apstrahovanje. 
Apstrakcija је filozofski i naucni пacin misljeпja kojim se stvara pojam misljenja, 
metod izdvajaпja posebпog i pojediпacпog iz opsteg, gde је to opste stavljeпo ро 
strani za Ьitnost pojma, i isto tako izdvajaпje opsteg stavljanjem ро strani onog po
jedinacnog i posebnog toga opsteg. Apstrakcija opsteg i apstrakcija posebnog i po
jedinacnog zapravo је analiza i sinteza, analiza sinteze, sinteza analize, izdvajanje 
posebnog iz opsteg, opsteg iz posebnog. Dakle, nije samo опо sto је opste apstraktno, 
apstraktпo је i пеkа posebпost, pojedinacnost, izdvojena iz opsteg. 

Konkretizacija је metod misljenja, koji пе posmatra samo posebnost i po
jedinacnost kao sraslost koja је stvarпost, пеgо isto tako i opstost је konkretnost na 
osпovu pojediпacпog i posebпog, shodno prirodi same stvari koja пikad пiје opstost 
bez sebwe pojedinacпog i posebnog, пiti је ikada neko роsеЬпо i pojedinacпo koje 
пiје, time, svoja vlastita opstost, sve sebe pojediпacnog. Tako је konkretizacija zapra
vo siпteza, jedinstvo raznovrsnosti koje је јеdпо nekih neceg. 

Apstrakcija i koпkretizacija jediпstveпi је misaoпi metod medusobno razli
kovaпih postupaka, provodenje analitickosintetickog metoda filozofskog i naucnog 
misljeпja pojma. U stvaraпju pojma, apstrakcija је izdvajanje pojmova za e\emente 
pojma, koпkretizacija је sra5civaпje elemeпata pojma za pojam pojma, gde је опdа 
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pojam pojma jedinstvo razlikovanih postupaka apstrakcije i konkretizacije. То vise 
jedinstvo је generalizacija. 

Generalizacija је kretanje misljenja od pojedinacnog i posebnog prema op
stem, shvatanje opsteg и posebnom i pojedinacnom. Generalno је prema tome nesto 
sto se odnosi na opstost, na rod, ali visu opstost: pojam covek је opsti pojam, gene
ra\ni pojam tom pojmu је svaki covek, dakle, generalizacija је uopstavanje opsteg, 
opstost opstih (ljudi su smrtni, svi ljudi su smrtni). 

Specijalizacija је kretanje misljenja od opstih pojmova prema pojmovima 
opstih pojmova, prema dakle posebnim i pojedinacnim pojmovima tog opsteg pojma, 
shodno stvari samoga opsteg pojma. U logickom smislu, specijalizacija jeste misaoni 
postupak uposeЬ\jenja dodavanjem oznaka nekom pojmu kako Ьi imao siri sadrZaj 
а uzi oЬim. Tako је onda specijalizacija analiza predmeta i pojma predmeta, konkre
tizacija opsteg shvatanjem njegovih posebnih, sinteza ukupnih posebnih и opstem. 
Jedan od pojavnih oЫika specijalizacije је klas(fikacija, ako se specijalizacija shvati 
kao metod predmetnog misljenja о posebnosti i pojedinacnosti, iduci od opstih svoj
stava tih elemenata pojma stvari misljenja. 

Stvoreni pojam jeste pojam ako ima vlastitu sadrzinu i vlastiti oЬim, izlaga
njem sadrzine i oЬima pojma izlaze se pojam pojma definicijom i divizijom. 

Definicija је logicki postupak filozofskog metoda шisljenja kojim se odredu
je sadrZaj pojma. Izvomo, definitio odredenje је sustine stvari misljenjem. Ne postoji 
istoznacno razlikovanje pojavnih oЬ\ika definicije, ili vrsta definicije, niti postoje ista 
merila za razvrstavanje definicija. Prema onome sto se definicijom definise, stvar, 
pojam ili rec, definicije su realne, konceptualne i nominalne, gde su onda realizam, 
konceptualizam i nominalizam svodenje definicije na odredivanje stvari, pojmova ili 
reci. Rea\na definicijaje saglasnost ili odluka и pogledu stvari, konceptualna и pogle
du pojma stvari а nominalna и pog\edu verbalnih simbola, reci. Nominalna definicaja 
upucuje na imena stvari ili na simbole za stvari, odnose, reCi, stoga one nisu same ро 
seЬi istinite ili neistinite, kao sto su to rea\ne definicije koje se odnose na sustine stvari, 
ili konceptualne koje se odnose na pojmove stvari ciji se sadrZaj odreduje. Stoga su 
realne definicije esencijalne, supstancijalne definicije, zapravo ontoloske odredbe Ьiса 
misljenja misljenjem Ьiса. Definicija treba da sadrzi samo Ьitna svojstva pojma koji 
se definise, treba da akuratna, ne preobllna; zatim, definicija se ne sme kretati u krug, 
niti se pak pozitivan pojam sme definisati negativnom definicijom, niti se pojam moze 
definisati slikovito, sto и konacnom znaci kako definicija tek time jeste jasna, razgo
vetna, tacna i istinita kada је adekvatna, akuratna, pozitivna, nes\ikovita, necirkularna, 
iscrpna. U logickom pogledu, definicijaje sud kojim se odreduje sadrZaj pojma. 

Divizija (deoba) је \ogicki postupak filozofskog metoda kojim se odreduje 
oblm pojma. Deobaje metod logickog razvrstavanja oЬima opstijih pojmova, rodova, 
na posebnije ili pojedinacna pojmove, vrste. U savremenoj logici divizija, ili logicka 
deoba, izlaganje је razlicitih vrsta и okviru istog roda, ili ро ekstenzionalistickom 
shvatanju, proces deobe rastavljanje је neke k\ase na njene sastavne potklase: proces 
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deobe pocinje najvisim rodom te deobe, zatim ide prema nizim rodovima а zavrsava 
se najnizom vrstom te deobe. Prema ovome, struktura deobe sadrzi и seЬi pojam 
ciji se oЬim odreduje, princip deobe i clanove deobe, ono sto se deobom doЬilo kao 
rezultat. Prema broju clanova oЬim pojma deobe deoba је dihotomija, trihotomija, 
tetratomija i politomija. 

2. Indukcija i dedukcija logicki su postupci filozofskog metoda nastajanja 
suda i zakljucaka. 

/nduktivni metod nije sasvim isto sto i induktivni posredni zakljucak, koji 
se и formalnoj logici odreduje kao izvedeni opsti sud iz pojedinacnih ili posebnih 
primesa, pri cemu је onda indukovano zakljucivanje misaoni proces tog izvodenja 
opsteg iz posebnog i pojedinacnog. Indukovani metod nije ni moguc bez induko
vanog zakljucivanja, ali је indukovani metod sistematsko provodenje indukovanih 
procesa zakljucivanja i drugih oЫika procesa rasudivanja kao posebnih momenata 
indukovanog metoda. Odnosno, indukovani metod је postupak shvatanja i saznanja 
opsteg jedinstva zajednickih svojstava pojedinacnih i posebnih momenata opsteg, 
to opste је pak sud, postanak suda zakljucivanjem koji је misaoni hod prema tom 
opstem, zadatom и pojedinacnom i posebnom. Induktivni metod rasudivanja, uopste 
uzevsi, temelji se na analitickosintetickom prostupku, na apstrakciji, generalizaciji, 
analizi, sintezi, konkretizaciji, specijalizaciji, dakle na metodama nastajanja pojma. 
Indukcija prema modernijim shvatanjimaje neanaliticko zakljucivanje gde nema Io
gicke implikacije zakljucaka primesama, а to znaci da zakljucak ne proizilazi nuzno 
iz premisa jer ima siri oЬim od oЬima pojmova и primesama. Indukcija se provodi 
metodskim postupcima potpune i nepotpune indukcije, shodno zahtevima i strukturi 
indukovanog zakljucivanja, postoje onda metodski postupci kauzalne indukcije, pre
dikativne, analoske, univerzalne indukcije, potpomognute и provodenju metodskim 
postupcima posmatranja, eksperimenta, brojanja, merenja. Opravdanje za indukova
ni metod је ontoloski stav о kretanju misljenja prema objektivnoj nuznosti postojanja 
opsteg kroz posebno i pojedinacno, kojom se isto tako moze spoznati kao sto se 
pojedinacnost i posebnost spoznaje opstim. 

Deduktivni metod logickog rasudivanja је nacin spoznaje pojedinacnog i 
posebnog na temelju opsteg. Dedukcija је specijalizacija opstih stavova и posebne 
i pojedinacne postavke, indukcija је generalizacija pojedinacnih i posebnih stavova 
и opste principe. Zato se smatra da је deduktivni metod istinitiji metod misljenja, 
premda nije jedino istiniti metod Iogickog zasnivanja sudova i zakljucaka. U moder
noj logici dedukcija је ana\iticki zakljucak koji је impliciran primesama, zakljucak 
analiticki sledi iz premisa i nuzno је istinit ako su premise istinite i ako је valjano 
izveden. Temelji teorijskih nauka, kao i deduktivnog metoda rasudivanja su pouzda
nost, nuznost, egzaktnost izvodenja znanja dedukcijom, ali postavlja se proЫem de
dukcije kao pitanje о opstosti opsteg kao principa od kojeg se и takvom rasudivanju 
polazi. Pitanje pocetnih primesa dedukcije koji su neposredno evidentni, neizvedeni 
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i nedokazivi: aksiomi su te neposredno ocevidne istine, sudovi kojima se iskazuju 
apsolutni principi nesporivih istina, iz kojih se onda dedukcijom izvode teoreme. 
Sistem sudova koji su aksiomi i teoreme jeste aksiomski sistem а nacin stvaranja 
aksiomatskog sistema aksiomatskog metoda је metod nauke. 

Dokazivanje је \ogicki postupak zasnivanja, utvrdivanja, potvrdivanja isti
nitosti sudova. Dokazivanje upucuje na pokazivanje, obrazlaganje, utvrdivanje, 
izvodenje, а to znaci da је proces logickog dokazivanja sacinjen od svih prethodnih 
misaonih postupaka (analize, sinteze, generalizacije, konkretizacije, specijalizacije, 
indukcije, dedukcije, definicije, deobe, poimanja, susenja, zak\jucivanja) nastajanja, 
potvrdivanja i izlaganja pojma, suda i zakljucaka. Formalna logika и strukturi doka
zivanja razlikuje sud koji se dokazuje и stavu njegove istinitosti, teza, tvrdnja, zatim 
sudove kojima se dokazuje teza, to su zapravo razlozi, argumenti, razlog dokaza ili 
nerv dokaza g\avni је razlog и dokazivanju, te onda nacin nacin dokaza. Argumenti
ma dokaza odgovaraju primese zak\jucka, tezi dokaza zakljucak, konkluzija-misaoni 
hod и zakljucivanju ide od primesa prema zakljucku, и dokazu је misaoni hod od 
teze prema razlozima, argumentima za istinitost teze, koji nuzno moraju Ьiti istiniti. 
Ovaj proces argumentacije је demonstracija dokaza, а sama је argumentacija navo
denje stavova о razlozima dokaza: tako је onda dokazivanje obrazlozenje istinitosti 
teze, argumentacija i demonstracija teze. Prema metodama misljenja, dokazivanje 
је analiticko, sinteticko, induktivno, deduktivno, direktno, indirektno, empirijsko, 
neempirijsko, potpuno, nepotpuno, progresivno i regresivпo. Direktno dokazivanje 
је apodikticki dokaz-kad је oЫik kategorickog ili hipotetickog silogizma - gde nuzno 
s\edi teza dokaza. Indirektno dokazivanje је apogogicki dokaz gde progresivni do
kaz-po\azi od istinitih sudova i razloga па osпovu kojih se пeposredпo izvodi teza, 
dok kod regresivnog dokaza-postupak ide od teze prema istinitim sudovima. Nije 
svako dokazivanje valjani logicki postupak, filozofski i пaucni metod, vec samo 
опо dokazivanje koje је provedeпo ро s\edecim pravilima: teza mora da bude ja
sna, precizna i dokaziva, da nije apsurdna, da su argumenti dokazivanja takode jasni, 
precizni, пedvosmisleni a\i i odvojeni od teze. Sam princip dokazivanja mora Ьiti 
\ogicki strogo provedeп prema pravilima rasudivanja kojima se dokazuje tj. ukoliko 
se logicki proces dokazivanja ne provodi prema zahtevima \ogike dovodi do \ogicke 
pogreske. S obzirom па razloge dokazivanja, pogreske nastaju na osnovu osnovnih 
zaЬluda kada se polazi od neistinitih sudova, kada se dokazuje isto istim, kada se po
tom dokazuje teza nekom drugom tezom koja se pretpostavlja da је dokazana, kada 
se dokazuje krugom и dokazu. Opovrgavanje је dokazivanje пeistinite teze, и nekom 
smislu suprotan postupak и odnosu prema dokazivanju, s kojim medutim predstavlja 
jedinstveni proces ili metod izlaganja suda znanjem njegove neistinitosti ili znanjem 
njegove istinitosti. Opovrgavaпje је, dakle, dokazivanje laZnosti teze а proces ide od 
kritike razloga za tezu, preko kritike nacina izvodeпja teze iz razloga do kritike teze. 
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3. Osnovni pojam metodologije nauke jeste naucni metod, metod nauke. 
Opsti modalitet naucnog metoda, ili osnovni naucni metodi и savremenoj nauci su 
eksperimentalni metod, aksiomatski metod, metod modelovanja, statisticki metod: 
kvantitativni metod, posmatranje, metod formalizacije i sistemski metod. 

Eksperimentalni metod је metod otkrivanja relacija medu stvarima i pojava
ma, posebno uzrocnih relacija, cije su osobenosti vremenski s\ed, prostorna poveza
nost i izvesnost delovanja izmedu tih elemenata uzrocnih odnosa. Osim sto је metod 
otkrivanja, eksperiment је је i metod pokazivanja, demonstracije tih veza i pojava, 
zatim i metod proveravanja naucnih hipoteza, zakona i teorija. S metodoloskog sta
novista zanimljiv је tzv. krucijalni eksperiment i1i eksperiment raskrsnice (Bekon), 
odnosno eksperiment kojim se prihvatajedna od dve suprotne teze, hipoteze, teorije, 
to је dakle eksperiment kojim se odlucuje о istinitosti stava и nauci. 

Aksiomatski metod је nacin izgradnje naucne teorije putem aksioma i postu
lata iz kojih se rogickim rasudivanjem izvode teorije i teoreme posredstvom dokaza. 
Sistem postavljen aksiomatskim metodom sadrzi и sebl osnovne pojmove ili simbo
le, aksiome, zatim teoreme izvedene iz aksioma, logicke konstante, pravila formacije 
aksioma, pravila transformacije, а osnovni principi aksiomatksog metoda su neproti
vrecnost, konzistentnost, koherentnost, zatim potpunost, nezavisnost. 

Metod modelovanja odreden је kao tip konstrukcije i1i idealni obrazac, 
uzrok, paradigma, reprodukcija objekta, procesa, pojave koja se istrafuje. Modelom 
se ilustruje, objasnjava i pokazuje struktura sistema predmeta i procesa istrativanja, 
ра su funkcije modelovanja prakticke, primenljivost, demonstrativnost, heuristicnost. 
Strukturu modelovanja cine subjekt koji modelira, objekt koji se modelira, objekt 
kojim se modelira, uslovi modeliranja, а pretpostavkaje svemu tome postavljanje za
dataka modelovanja, stvaranje i izbor modela, istrativanje samog toga modela i onda 
tumacenje, obja5njenje i prenosenje znanja koje је dobljeno metodom modelovanja. 

Statisticki metod је opsti naucni metod kvantitativnih istrazivanja pojava, 
sakupljanje, uredivanje, prikazivanje, analiza i interpretacija empirijskih podataka и 
razumevanju pravilnosti dogadanja pojava i procesa. Statisticki metod pocinje pri
kupljanjem, odablranjem i utvrdivanjem cinjenica pomocu posmatranja, merenja, 
brojanja, metodom uzorka, zatim se cinjenice klasifikuju и statickim i dinamickim 
serijama, onda se obraduju podaci, tabelarno i graficki se prikazuju, racunaju se sta
tisticke srednje vrednosti i na kraju izvode opsti zakljucci, а oni Ьi trebalo da budu 
objektivni, precizni i strogo naucno izvedeni matematickim i logickim operacijama. 
Dve su osnovne vrste statistickih brojeva, statisticke srednje vrednosti i brojevi dis
perzije (devijacije) gde: ovo prvo upucuje na vrednost polozaja distriЬucije oko koje 
se koncentriSu ostali slucajevi, а ovo drugo pokazuje oblm variranja slucajeva prema 
jednoj od srednjih vrednosti. Statisticki matematicki metod misljenja nije i ne moze 
Ьiti univerzalan, sveopsti metod naucnog istrativanja. 

Kvantitativna metoda istraZivanja и nauci pripadaju merenje i brojanje. Me
renje је oznacavanje iskustvenih opazljivih objekata pomocu brojeva, а objekti su 
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kako stvari tako i procesi, svojstva, odnosi. Oznaciti pomocu brojeva znaci dovesti 
и seriju brojcanih simbola s jednim nizom objekata koji isto tako slede prema ne
kom utvrdenom redu. Jezik brojeva је precizan jer svaki se znak odnosi na odredeni 
kvalitet, zatim је objektivan, konkretan и odredenju cinjenica. Mere se intenzivne i 
ekstezivne velicine, ili kvalitet, meri se posredno i neposredno, а velicine merenja su 
elementarne i izvedene а merenjem se utvrduje skala merenja kao odredena kvalita
tivna interpretacija stvari merenja. 

Posmatranje i opaianje kao neposredno postupanje s cinjenicama istra.Ziva
nja stavljeno је и svim kvantitativnim metodama. Naucno posmatranje је prikuplja
nje podataka neposrednim culnim opazanjem pojava i njihovih procesa. U drustve
nim naukama ovaj metodje primeren aktuelnim iskustvenim sadr2ajima, spolja5njim 
manifestacijama drustvenog zivota. Posmatranje moze Ьiti participirajuce (s ucestvo
vanjem), sistematsko posmatranje i posmatranje и eksperimentalnim uslovima. Ne 
moze se, medutim, posmatranjem и nauci do istine о nиZnim cinjenicama objektivne 
stvaranosti. Visi pojavni oЫik naucnog posmatranjaje adekvatno opa.Zanje, а ono је 
takvo onda kadaje pa.Zljivo, selektivno, s predznanjem, objektivno. 

Metodformalizacije i sistemski metod. Formalizacijaje zapravo pojavljiva
nje strukture formi misli, simbolicko oznacavanje ovih struktura ро odredenim pravi
lima i zakonima и oЫiku znakovnih sistema. Sistemski metod је istra.Zivanje objekata 
kao sistema vlastitih elemenata i sistema objekata и sveopstem sistemu objekata, to 
је nacin izgradnje opste teorije sistema, а on је analiticki i sinteticki, induktivni i, 
posebno, deduktivni nacin. 

Naucni metod је sveukupna metodoloska zasnovanost jedne nauke, celina 
logickih, tehnickih i strategijskih postupaka и temeljnom postojanju nauke, uzete 
и zasebnom vidu naucnog misljenja. lJ tom smislu govori se о metodu pedagogije, 
sociologije, psihologije, istorije, knjizevnosti, fizike, matematike i svih drugih nauka, 
ukoliko su dospele do refleksije о svojoj predmetnoj i metodskoj zasnovanosti. 

2.2.3. Naucni metodfilozofije. Acimovic tvrdi da se naucni metod filozofije 
prikazuje kao «struktura celine stvari misljenja и njenoj sustestvenosti, kao sistem 
logickih, tehnickih i strategijskih radnji misljenja и procesu naucnog istrazivanja. То 
је nastajanje nauke. Stoga је metod nauke objektivan, precizan, nuzan, opsti, siste
matski, kriticki i istorijski nacin i put postojanja predmeta, pojava, procesa i odnosa 
и naucnoj delatnosti misljenja na putu misljenja ka istini saznanja» (Acimovic, М" 
2004., 206.). 

Metodologija prikazuje postojanje nauke tj. znanje, odnosno nauku о nauc
nom misljenju, kome је filozofija misljenje misljenja. U prirodi naucnog metodajeste 
napor pojma, kretanje pojmovnog misljenja ka sustini stvari misljenja, postojanje na
uke. А to ijeste filozofiranje и filozofiji, naucnim metodom se isto tako i filozofirajer 
је i filozofsko misljenje objektivno, sistematsko, istorijsko, nuzno i kriticko misljenje 
о Ьiti predmeta misljenja. 
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Na kraju prof. Acimovic zakljucuje «postojanje naucnog metoda filozofskim 
znanjem, i filozotsko misijenje naucnim metodom, nije pozitivisticko svodenje fi
lozofije na znanje о naucnom znanju, na enciklopediju nauka о cinjenicama sveta. 
Redukcija filozofije na pozitivnu nauku dogadala se prevashodno nekritickim mate
matickim metodom misljenja о stvarima filozofije, iii misljenjem daje metod nauka 
jedini proЫem filozofije kao nauke. Metodologijaje filozofija naucnog metoda, nau
ka о poreklu i prirodi nauke; nauka (Acimovic, М" 2004" 207.). 

2.3. Nastavne metode - definicija i klasifikacije. Osnovni nacini i postupci 
za realizaciju cilja i zadataka nastave а kao regulativi postupanja и nastavnom radu 
su nastavne metode. 

"Nastavne metode mogu se definisati kao naucno verifikovani nacini i po
stupci rada nastavnika (strucnjaka) i ucenika (ucesnika) u nastavnom procesu, kojima 
se obezbeduju optimalni uslovi za racionalnu i efikasnu nastavu, punu realizacUu na
stavnikovog odnosno strucnjakovog didaktickog stvarala5tva, maksimalno ispoljava
nje ucenikove odnosno ucesnikove individualne i kolektivne aktivnosti i kompletan 
razvoj licnosti ucenika odnosno ucesnika" (Nickovic, R" 197 4" 318). 

Poljak istice da su nastavne metode nacini rada и nastavi. "Buduci da и na
stavi rade nastavnik i ucenici, svaka metoda ima dvostrano znacenje, tj. odnosi se na 
nacin rada nastavnika i ucenika. Nastavnici primenjuju nastavne metode prilikom 
iznosenja pojedinih etapa nastavnog procesa, od uvodenja do provjeravanja, ра i uce
nici na tim istim etapama primenjuju sa svoje strane nastavne metode radi stjecanja 
znanja i razvijanja sposobnosti. То znaci da su nastavne metode sastavni dio nastav
nog rada na svim dijelovima nastavnog procesa, i to uvijek и njihovoj dvostranosti s 
obzirom na nastavnika i ucenike" (Poljak, V" 1982" 74). 

Milan Janjusevic definise nastavne metode kao nacin pomocu kojeg ucenici 
sticu i usvajaju znanja, umenja, navike i vestine i time izgraduju svoju licnost 
(Janjusevic, М" 1960.). 

Baranova i Slastenin definisu nastavne metode kao put saznajne, teorijske 
i prakticne delatnosti nastavnika i ucenika koji је usmeren na izvrsavanje zadataka 
obrazovanja. Nagla5avaju da su nastavne metode psiholoski zasnovane jer se, pri 
izboru nastavnih metoda, uzima и obzir uzrast ucenika, njihov bioloski razvoj, posto 
od toga zavise njihova radna sposobnost, usredsredenost, kreativnost (Vilotijevic, 
М" 1999.). 

Vilotijevic poklanja painju odredenju nastavnih metoda americkog psiho
loga Gejdza ("model poucavanja"). Gejdz smatra da је nastavna metoda povratni 
model ponasanja nastavnika, primenljiv na razne nastavnike и vezi sa poucavanjem i 
ucenjem. Njegova razmatranja su usmerena и cetiri pravca: na informacione procese, 
socijalne interpretacije, licnost ucenika i promene ponasanja ucenika. Ovakav prilaz 
ima znacajnu prakticnu primenu i moze doprineti efikasnijem nastavnom radu. 
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Vilotijevic definise vrlo jasno, sazeto i potpuno nastavnu metodu, u kojoj 
је nagla5eno ko је koristi, u kakvom se radu koristi i radi cega se koristi. "Nastavna 
metoda је naucno verifikovan nacin na koji ucenici, pod rukovodstvom nastavnika, 
u nastavnom procesu, sticu znanja, vestine i navike, primenjuju ih u praksi, razvijaju 
svoje psihofizicke sposobnosti i interesovanja" (Vilotijevic, М., 1999., 209). 

"Nastavnim metodama smatramo naucno proverene puteve ili nacine po
srednog iii neposrednog sticanja znanja, neposrednog formiranja vestina i navika i 
samostalnog i uz pomoc nastavnika razvoja kognitivnih, emocionalnih i fizickih spo
sobnosti ucenika u nastavnom procesu" - istice Jukic (Jukic, S., 2001., 290). 

U Pedagoskom Ieksikonu se daje sledeca definicija: "nastavna metodaje svr
sishodan i sistematski primenjivan nacin (postupak) upravljanja radom ucenika u pro
cesu nastave radi usvajanja znanja i vestina i njihove primene u praksi. Doprinosi razvi
janju saznajnih sposobnosti ucenika, kao i njihovih interesovanja, formiranju osnova 
pogleda na svet i pripremanju za zivot. Odreduje tok nastavnog procesa i aktivnosti 
koje treba da ispunjavaju nastavnici i ucenici" (Pedagoski leksikon, 1966, 311 ). 

U ovom radu opredeljujemo se za definiciju nastavne metode koja је data и 
Pedagoskoj enciklopediji, gde se kaze da "nastavne metode predstavljaju nacine za
jednickog rada nastavnika i ucenika ciji se izbor i primena vrse s ciljem da se ostvare 
zadaci vaspitno-obrazovnog rada - u nastavi. Podrazumevaju svrsishodan i sistemat
ski primenjivan nacin upravljanja radom ucenika u procesu nastave, koji omogucava 
sticanje znanja i vestina i njihovu primenu и praksi, а, isto tako, doprinosi razvijanju 
njihovih saznajnih sposobnosti i interesovanja, formiranju pog\eda na svet i pripre
maju za zivot" (Pedagoska enciklopedija, 1989., 2, 96). 

Iz svega napred iznetog da se zakljuciti da nastavne metode odreduju kako 
treba da tece nastavni proces i koje i kakve aktivnosti treba da ispunjavaju nastavnici i 
ucenici, kao i о nacinima ostvarivanja p\aniranih ciljeva i zadataka obrazovanja, ukazu
juci kako to raditi u okviru nastavnih predmeta i nivoa i oЬ\ika didaktickog rada. 

х х х 

U nasoj didaktickoj i metodickoj Iiteraturi imamo razlicite podele-klasifika
cije nastavnih metoda, a\i u sustini radi se о istim nastavnim metodama. Pomenimo 
samo neke podele: 

Nickovic је postavio s\edecu klasifikaciju nastavnih metoda: 
» 1. Verbalno-tekstualne nastavne metode (prve su se javile u nastavnoj praksi, 

dominantno sferi apstraktnog misljenja, imaju visoko izraienu komplementamost), 
2. Ilustrativno-demonstrativne nastavne metode Uavile su se u nastavi posle 

verbalno-tekstua\nih nastavnih metoda, dominantno pripadaju sferi zivog posmatra
nja, imaju visoko izrazenu komplementarnost) i 
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3. Laboratorijsko-eksperimentalne nastavne metode Gavile su se и nastavi 
posle ilustrativno-demonstrativnih, dominantno pripadaju sferi prakse, imaju visoko 
izraienu komplementarnost)« (Nickovic, R., 1974., 318-319). 

Svaka od ovih nastavnih metoda sadrzi и sebl dve didakticki ravnopravne 
podgrupe и kojima ima vise pojedinih nastavnih metoda. 

"U povijesnom razvoju didakticke teorije i prakse, formirale su se - istice 
Poljak - ove nastavne metode: 

1. metoda demonstracije, 
2. metoda prakticnih radova, 
3. metoda crtanja, odnosno ilustrativnih radova 
4. metoda pismenih radova, 
5. metoda citanja i rada na tekstu, 
6. metoda razgovora, 
7. metoda usmenog izlaganja" (Poljak, V., 1982., 74-75). 

Ovakav red nastavnih metoda izveden је s obzirom na njihovu tezinu Ger 
је, na primer, lakse ucenicima demonstrirati nastavni film nego usmeno objasnjavati 
slozene apstrakcije) а ne kao njihov hronoloski razvojni tok. 
Prodanovic: 

1. verbalno-tekstualne metode (monoloska, dUaloska, tekst metoda); 
2. ilustrativno-demonstrativne metode (metoda ilustracije i metoda demonstra

cije); 
3. laboratorijsko-eksperimentalne metode (laboratorijska metoda i metoda ek

sperimenta и nastavi) (Prodanovic, Т., 1966.). 
Simlesa: 

1. metoda izlaganja, 
2. metoda razgovora, 
3. metoda rada na tekstu, 
4. metoda demonstracije, 
5. metoda laboratorijskih radova, 
6. metoda grafickih radova (Simlesa, Р., 1969.). 

Dordevic: 
1. metode zasnovane na posmatranju (posmatranje, pokazivanje); 
2. metode zasnovane na recima (monoloska, dijaloska metoda, rad sa knji

gom); 
3. metode zasnovane na prakticnim aktivnostima ucenika (laboratorijska meto

da i metoda prakticnih aktivnosti ucenika) (Dordevic, Ј., 1981.). 
Bakovljev: 

1. metoda pokazivanja, 
2. metoda usmenog izlaganja, 
3. metoda razgovora, 
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4. tekst metoda, 
5. metoda laboratorijskih i drugih prakticnih radova (Bakovljev, М., 1992.). 

Analizom navedenih klasifikacija i metoda lako је uociti da medu njima po
stoje brojne slicnosti, ра i identicnosti, i da su medu njima veoma male razlike. 

Do razlike је doslo na osnovu polaznog kriterijuma, ра је tako nastala, na 
primer, vec pomenuta klasifikacija Prodanovica, koji је posao od poznatog puta (tri
jade) saznavanja objektivne stvamosti (od zivog posmatranja ka apstraktnom mislje
nju i od apstraktnog misljenja ka praksi). 

Tako da metode pripadaju sledecim sferama: 
1. verbalno-tekstualne koje pripadaju sferi apstraktnog misljenja, 
2. ilustrativno-demonstativne koje pripadaju sferi posmatranja i 
3. prakticne koje pripadaju sferi prakse (Prodanovic, Т., 1966.). 

Na osnovu kriterijuma sustine nastavnog procesa Janjusevic klasifikuje na
stavne metode и dve velike grupe: 

1. metode za sticanje znanja, vestina i navika, odnosno metode za obradu 
novog_gradiva (и koju spadaju metode iiva rec-monoloska i dijaloska, metode Ci
tanja-ucenju vestine citanja; upoznavanju novog gradiva, pamcenju novog gradiva, 
stilsko-estetskoj analizi i metoda pokazivanja - pokazivanje radi ucenja vestina ugle
danjem i podraiavanjem i pokazivanje radi sticanja znanja posmatranjem. 

2. metode za utvrdivanje gradiva - nazivaju se vezbanja, ра mogu Ьiti vezba
nja radi zapamcivanja i veZЬanja radi primenjivanja gradiva (Janjusevic, М., 1960.). 

Vilotijevic istice "и razvoju didakticke teorije i prakse uglavnom su se 
izdiferencirale sledece nastavne metode: 

1. usmenog izlaganja 
2. razgovora 
3. ilustrativnih radova 
4. demonstracija 
5. prakticnih i laboratorijskih radova 
6. pisanih radova 
7. citanja i rad na tekstu" (Vilotijevic, М., 1999 ., 213 ). 

U Pedagoskoj enciklopediji nakon navodenja-tokom razvoja didakticke teo
rije i prakse-mnogih klasifikacija nastavnih metoda ipak su se izdiferencirale sledece 
nastavne metode: 
» 1. metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje), 

3. metode zasnovane na reCima: 
monoloske (opis, pricanje, pripovedanje) 
dijaloske (popularna predavanja, diskusije) 
i rad sa knjigom, 

3. metode zasnovane na prakticnim aktivnostima ucenika 
(prakticna zanimanja, laboratorijski metod). 
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Ova podela је u sk\adu sa istorijom nastanka i razvoja nastavnih metoda. 
Medutim, znacajnije је to sto је u njenoj osnovi sadrZ3n put kojim se odvija proces 
saznavanja, а koji tece *od zivog op3Zanja, ka apstraktnom misljenju, а od ovog ka 
praksi*« (Pedagoska encik\opedija, 1989., 97-98). 

Ove metode su Ыiske sadasnjoj nastavnoj praksi i razlikama u nacinu rada 
nastavnika. Svaka od pomenutih metoda moze da zadovolji osnovne didakticke 
funkcije: da upoznaje ucenike s novim gradivom, obezbeduje utvrdivanje stecenog 
znanja, omogucava kontrolu i ocenjivanje nivoa i kvaliteta usvojenosti znanja. 

Jukic istice da Ьi mogli podeliti-klasifikovati nastavne metode "na osnovu 
jednog kriterija i to da li ucenik stice gotova znanja ili do njih do\azi samostalno 
putem intelektua\nog napora - istrazivanjem. Ра prema tome, metode su: 

1. monoloska (monolog nastavnika, ucenika, ТУ spikera, radio spikera, mono
log u obrazovnom softveru), 

2. dijaloska (dijalog izmedu nastavnika i ucenika, ucenika i ucenika, dijalog 
izmedu ucenika i kompjuterskog softvera".), 

3. demonstrativna (demonstracija predmeta, radnji, s\ika, s\ajdova, dijafilma, 
nastavnog filma, modela, maketa, televizijske emisije, multimedijalna de
monstracija putem obrazovnog ili nekog drugog softvera na kompjuterima i 
sl.), i 

4. istraiivacka nastavna metoda (а! istrazivanje u tekstu; Ы istr3Zivanje u li
teraturi; с/ istr3Zivanje u slikama, slajdovima, dijafilmovima, crtezima, 
ilustracijama, tabelama, grafikonima i sl.; d/ istrazivanje na modelima; е/ 
istr3Zivanje u auditivnim zapisima - radio emisijama, magnetofonskom ili 
kasetofonskom zapisu i zapisima na gramofonskim plocama; f/ istr3Ziva
nje u nastavnom ili nekom drugom filmu i ТУ emisUama; g/ istr3Zivanje 
pri resavanju zadataka i proЫema; h/ istrazivanje u prirodi; i/ istrazivanje u 
drustvenoj stvarnosti ili pros\osti; ј/ istr3Zivanje putem kompjutera u razlici
tim obrazovnim i drugim softverima; k/ istrazivanje laboratorijskim radom, 
ogledima ili eksperimentima)« (Jukic, S., 2001., 290). 
Tacno је da Ьi se brojne metode, koje su pomenute, mogle koristiti i u funk

ciji samostalnog rada ucenika- istr3Zivanja ili resavanja proЫema. 
Smatra se, ipak, da njihovim nazivima nisu naglaseni istr3Zivacki zadaci 

ucenika u nastavnom procesu. Zato Jukic tvrdi daje potrebno preimenovati nastavne 
metode i utvrditi nove kriterije njihove podele, odnosno uverenja је da su daleko 
prihvatljivije one klasifikacije nastavnih metoda kojima se nag\asava potreba samo
stalnog istr3Zivackog rada ucenika (Jukic, S., 2001.). Sa ovog aspekta Stipan Jukic је 
klasifikovao nastavne metode, koje su napred navedene. 

U Metodickim prirucnicima nastave filozofije navode se klasifikacije na
stavnih metoda koje su u skladu sa specificnostima nastave filozofije, i о njimaje 
Ьilo vise reci u prvom poglavlju. 
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Durdica Crvenko 

ON METHODS OF THOUGHT IN ТНЕ TEACНING OF PНILOSOPHY 

SUMMARY 

Philosophy instruction should develop the student's abllity to think critically, 
to engage in free exploration of topics, to discuss, explain, to discover, to formulate 
premises and theses, in order to arrive at а final conclusion. The teaching of philoso
phy is philosophy in action. Teaching methods in philosophy cannot Ье reduced to 
а simple set of how-to instructions for achieving а philosophical education, because 
it is actually an ongoing dialogue between teacher and student, between а particular 
philosophy and philosophy in general. Without dialogue, the instruction of philoso
phy cannot achieve the level of philosophy itself. There is no single ideal way to 
engage in philosophy. The philosophical method is а process of becoming and grow
ing. The philosophical method and its accompanying mindset relate to each other as 
premise and truth, content and form, а way ofimbuing forms with content, and а way 
of arriving at phenomena from content, unified from the ontological point of view. 

Кеу words: critical thinking, logical methods in thinking, philosophical 
method, philosophical method of science, scientific method of philosophy, teaching 
methodology 
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СУКОБИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ДРУШТВУ: 
ОД РАЗАРАЊА РЕСУРСА ДО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

Др Срђан Шљукић 

РЕЗИМЕ 

У овом раду аутор полази од става да социологија, уколико жели да буде нау

ка, мора да иде даље од представа које о друштвеним сукобима има такозвани "здрав 

разум" и јавно мњење. Задатак социологије је "развеје маглу" која прекрива друштвени 

живот и прикаже друштвени свет онаквим какав он заиста јесте. Српско друштво заиста 

изгледа као последње којем су било какви друштвени сукоби потребни, али је, између 

осталог, социологија дужна да постави питање да ли и како друштвени сукоби могу до

принети повећању еволутивног капацитета српског друштва. Позивајући се теорију дру

штвених сукоба америчког социолога Луиса Козера (Lewis Coser), аутор покушава да 
један део те теорије искуша на примерима из савременог српског друштва. У закључку 

се наводи даје толеранција и институционализација друштвених сукоба један од модер

низацијских процеса којим се увећавају ресурси којима српско друштво располаже. 

Кључне речи: друштвени сукоби, српско друштво, модернизација, институци

онализација, функционалност, ресурси. 

Сав друштвени живот обавијен је неком врстом "магле", која се понекад 

назива и идеологија. Та "магла", која се приказује свим друштвеним актерима, 

има више особина, од којих овде издвајамо само две. Као прво, она је друштве

но произведена. Не ради се, дакле, о некаквој "природној појави" која као таква 

долази споља у односу на људско друштво (тачније, људска друштва), већ о 

феномену који генерише друштво само, на сегментиран начин, са намером или 
без ње, укључујући осим датог друштва и друштва окружења. Ово се последње 
у данашњим условима односи на сва постојећа друштва, са тиме да је допринос 
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појединих друштава окружења различит, при чему величина доприноса не зави

си од географске удаљености, већ од односа друштвене моћи. Друго, "магла" 

о којој говоримо не приказује се друштвеним актерима као врста непровидне 

завесе за коју су они свесни да прикрива друштвену стварност. Напротив, она 

има халуцигена својства, тј. она изазива халуцинације, што у суштини значи да 

друштвеним актерима приказује друштво онако какво оно није. Један од ефека

та њеног дејства јесте замена привида и реалности. 

Управо је задатак социологија као науке, чак и више од тога- разлог ње

ног постојања - да "развејава" ову "маглу" и прикаже друштвени свет онаквим 

какав он заиста јесте. Уколико не би било ове битне разлике између привида 

и реалности, социологија би вероватно постала сувишна као наука. Са друге 

стране, баш та разлика чини социолошка открића изненађујућим, а не ретко и 

парадоксалним. 

Ово "развејавање магле" нипошто није лако и безопасно, оно захтева од

ређени напор, рачунајући ту и могућност искорака из свог сопственог положаја 

како би се могао сагледати друштвени свет. Опасност приликом овакве актив

ности проистиче из чињенице да везивно ткиво између "магле" и друштвене 

реалности чине људске потребе и интереси. 

ДРУШТВЕНИ СУКОБИ, "ЗДРАВ РАЗУМ" И СОЦИОЛОГИЈА 

Пример за горе наведено може да буде однос лаичке свести према дру

штвеним сукобима. "Здрав разум", а што је други назив за лаичку свест (често 

артикулисану кроз говор новинара и политичара), друштвене сукобе, поготово 

оне које су за одређено друштво унутрашњи по своме карактеру, види искљу

чиво као дисфункционалне појаве, нешто што је само по себи штетно, нешто 

што представља друштвени недостатак, ману, па чак и као друштвену "болест". 

Спољашње сукобе, тј. сукобе између људских друштава, чији је најнасилнији 

облик рат, лаичка свест такође доживљава на сличан начин, иако се у поимању 

"одбрамбеног", "ослободилачког", "праведног" сл. рата може сагледати правда

ње неких врста овог облика друштвених сукоба. При томе се, наравно, не ради 

о реалним особинама поменутих врста рата као друштвеног сукоба, већ о њихо

вом тумачењу од стране друштвених актера. 1 

Тешко би било наћи друштво у савременом свету које је у последњој 

декади двадесетог века искусило више друштвених сукоба, разних врста и ин

тезитета, од српског. Заиста, у тих десет година српско је друштво прошло кроз 

низ сукоба: унутрашњих и спољних, политичких и економских, насилних и не

насилних, јавних и тајних, етничких, итд. Ти су сукоби, у то такође готово да 
нема сумње, умањили еволутивни капацитет српског друштва. Ресурси, не само 

1 Недавни једномесечни рат (лето 2006) између Израела и Либана добар је пример за различито ~:умаче
ња каракrера рата који се водио. 
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економски, него и социјални и културни, годинама су разарани и моћ српског 

друштва је смањивана, а тиме и његова способност да се прилагоди и опстане у 

савременом природном и друштвеном окружењу. Октобра 2000. године Србија 
је доживела и једну врсту револуције, јер је након жестоког политичког сукоба 

дошло до смене политичких елита на власти и отварања процеса дубоких струк

туралних промена, које можемо назвати убрзаном модернизацијом српског дру

штва. У економској сфери као најбитнију промену издвајамо промену облика 
(заправо односа) својине, а у политичкој смену политичких елита на власти 

мирним путем, на изборима. Ова друга промена мање је истакнута и тиме мање 

видљива, али свакако није мање значајна. 

Имајући претходно речено у виду, изгледа даје српско друштво послед

ње на свету којем требају друштвени сукоби. Након великог броја година уче

шћа у друштвеним сукобима, или пак трпљења њиховог трајања и њихових 

последица, аверзија према сукобима код великог дела јавног мњења у Србији 

сигурно је велика. 

Међутим, социолози не могу да робују јавном мњењу, јер би то значило 

робовање "здравом разуму". Баш супротно, социолог мора да поставља управо 

она питања која "гурају прст у око" јавном мњењу, како "магла" не би и њега 

заслепила и како не би халуцинације заменио са друштвеном реалношћу. У ре

ду, друштвени сукоби могу бити дисфункционални и умањивати еволутивни 

капацитет одређеног друштва, али могу ли они бити у неком облику и неком 

времену функционални? Зашто би друштвени сукоби били а priori дисфункци
онални и штетни? 

За лаика овакво питање може да звучи парадоксално, дрско, чак и "поме

рено". За социолога, напротив, то је право питање, или једно од правих питања: 

да ли и како друштвени сукоби могу допринети повећању друштвене моћи (ре

сурса, капитала2), а тиме и повећању еволутивног капацитета српског друштва? 

Долазак до одговора је заправо један врло обиман истраживачки задатак; овај 

рад представља покушај да се да скроман допринос решавању тог задатка. 

У социологији, у оквиру функционалистичког приступа, постоји теори

ја која се бави функцијама друштвених сукоба. Луис Козер (Lewis Coser) поку
шао је докаже да друштвени сукоби могу бити и функционални у односу на дру

штво, а не само дисфункционални. Овде ћемо дати само неколико фрагмената 

његове теорије (Coser, 1956: 151-157). 
Према Козеру, унутаргрупни сукоб може водити успостављању једин

ства, или обнављању јединства и кохезије у случајевима у којима су оне биле 

угрожене антагонистичким осећањима чланова групе. Ово не значи да сваки су

коб изазива позитивне ефекте по структуру групе, нити да сукоб може испунити 
ову функцију у свим групама. Интерни друштвени сукоби око циљева, вредно

сти или интереса кои не противрече основним претпоставкама на којима је гру-

2 Појам "капитал" овде користимо у смислу којије одредио П. Бурдије (Boшdiett, 1983). 
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па заснована вероватно ће бити позитивно функционалан за друштвену структу

ру. Обрнуто, уколико стране у интерном сукобу више не деле некад заједничке 

вредности на којима група почива, друштвеној структури прети урушавање. 

Сама друштвена структура јесте кључ за превенцију ове друге врсте су

коба, а што се постиже институционализацијом и толеранцијом сукоба. Наиме, 

у тесно повезаним групама, са учесталом интеракцијом и личним односима, 

чланови настоје да сузбију сукобе, уместо да им дозволе да се одвијају. Стога се 

антагонистичка осећања чланова акумулирају и појачавају. Кад сукоб избије, он 

бива веома жесток и често угрожава само постојање групе. 

У групама које се састоје од појединаца који у њима учествују само 

сементарно, мање је вероватно да ће сукоб за последицу имати урушавање дру

штвене структуре. Уколико се сукоби слободно испољавају, они неће угрозити 

консензус и биће лимитирани на поједина питања. 

У лабаво структурисаним групама и отвореним друштвима, сукоб који 

решава тензију између антагонистичких снага, може имати стабилизујућу и ин

тегративну функцију. Такви друштвени системи прилагођавају своју структуру 

елиминишући изворе незадовољства. Толеранцијом и институционализацијом 

конфликта, они себи обезбеђују важан механизам стабилизације. 

Сукоб може служити и разјашњавању релативне снаге антагонистичих 

интереса унутар друштвене структуре и у томе смислу представљају механи

зам за одржавање континуираног подешавања равнотеже моћи. Избијање суко

ба значи да раније успостављен однос снага више није одговарајући, након чега 

се кроз сукоб долази до успостављања новог еквилибријума. 

Даље, сукоб саједнима производи сарадњу са другима. Тако сукоб сма

њује друштвену изолацију и ствара јединство појединаца и група које раније 

нису биле у вези, или су чак биле у сукобу. Такође, сукоб јасно дефинише гра

нице између група и њихов однос, чиме помаже структурирање друштвеног 

система. 

За Козера је најважнији закључак да сукоб најчешће бива дифункциона

лан за друштвене структуре у којима нема довољно толеранције и институцио

нализације сукоба. Ригидност друштвене структуре повећава шансе за избија

ње сукоба који може да угрози сам опстанак друштвеног система. 

Наведени Козерови ставови говоре углавном о позитивној функцији 

друштвених сукоба када је реч о друштвеној интеграцији. Козер, међутим, иде 

и даље од овога када разматра однос друштвеног сукоба и друштвене промене 

(Coser, 1957: 197-207), полазећи од идеје Жоржа Сорела (George Sorel, Reflecti-
ons of Violence). 3 · 

Наиме, Сорел је писао да се свет суочава са новом реалношћу, у којој 
буржоазија слаби. Хероје предузетништва, који су створили модерну индустри-

3 Козер се у овом чланку позивао и на идеје Карла Маркса о односу друштвених сукоба и друштвене 
промене. 
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ју, све више замењује ултрацивилизована аристократија која тражи да буде оста

вљена на миру. Претећа деканденција може бити избегнута само ако пролетари

јат, својим револуционарним идејама и употребом силе буде утицао на буржо

азију како би она повратила своју некадашњу енергију. Антагонистичке класе 

утичу једна на другу и индиректно, као у овом случају. 

Козер сматра даје Сорелова идеја применљива и шире од класне борбе. 

Сукоби унутар и између друштвених група могу служити као превенција сла

бљењу и нестајању креативности. При томе се он позива и на свог сународника, 

Џона Дјуиа (John Dewey), који је сматрао да је сукоб "обад" мисли, тј. да нас 
сукоб подстиче да посматрамо, памтимо и да будемо инвентивни, будећи нас из 

"овчије" пасивности. За Дјуиа, сукоб је siпe qua поп рефлексије и ингениозно
сти. 

Полазећи од размишљања Сорела и Дјуиа, Козер наводи да сукоб не 

ствара само нове норме и институције, него да он може бити продуктиван и у 

економској и технолошкој сфери. Историчари економије често су истицали да 

су многа технолошка унапређења дошла као резултат сукоба и борбе радничких 

синдиката за веће плате. Пораст плата водио је већем инвестирању у такозвани 

фиксни капитал. Висока механизованост рудника угља у САД може једним де

лом бити објашњена управо милитантношћу синдиката рудара. Неки економи

сти чак сматрају да константан захтев синдиката за већим платама чини америч

ку економију динамичном, те да је умерност у захтевима британских синдиката 

делимично одговорна за извесну економску стагнацију. 

Овакви закључци о улози сукоба у сфери рада и технологије, сматра 

Козер, доводе у питање ваљаност приступа школе "људских односа" ("human 
relations"), коју репрезентују радови Елтона Меј оа (Elton Мауо ). Приступ "људ
ских односа" жели да елиминише и пак редукује сукобе интереса у индустрији, 

што може изазвати дисфункционалне последици, тј. смањити стимулацију тех

нолошких иновација. Како формалне, тако и неформалне организације радника 

представљају покушај да се ублаже последице непредвиђеног увођења промена 

у процесу рада. Организујући се у синдикате, радници стичу сигурност кроз 

институционализовани сукоб са управом; са своје стране управа, бивајући под 

сталним притиском, континуирано настоји да пронађе начине да смањи трошко

ве како би повећала приходе. 

Појава инвентивности и технолошке промене у западном свету поста

ла је могућа тек са постепеним искрсавањем плуралистичке и унутар себе кон

фликтне структуре људских односа. У унитарном поретку срењовековног систе
ма гилда, технолошке иновације које би водиле бржој и јефтинијој производњи 

биле су забрањене јер су сматране нелојалоношћу и наношењем штете други
ма. У савременом западном свету, баш као и у средњовековном, успостављена 

структура интереса жели да задржи постојеће стање, али његова институцио

нална структура оставља простор за сукоб. Проналазак, као и његова примена 
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и коришћење, резултат су сукоба између успостављене структуре интереса и 

надолазећих снага, али и сукоба унутар успостављене структуре интереса. 

Козер закључује да ће добро интегрисано друштво толерисати сукоб, 

чак га сматрати и добродошлим, док ће га се слабо интегрисано друштво пла

шити. 

САВРЕМЕНО СРПСКО ДРУШТВО 

И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ДРУШТВЕНИХ СУКОБА 

Може ли Козерова теорија о функцијама друштвених сукоба бити при

мењена на данашње српско друштво? При томе посебно имамо на уму његове 

идеје из чланка о односу друштвеног сукоба и друштвене промене, при чему 

функционалност сукоба заправо значи повећање моћи (ресурса, капитала) ко

јом одређено друштво располаже и која одређује његов еволутивни капацитет. 

Навешћемо два примера, један из политичке, други из економске сфере. 

Први од њих представља илустрацију могуће функционалности друштвених 

сукоба, док други показује да друштвени сукоби нису а priori функционални, 
али ни дисфункционални. Способност једног друштва да сукобе толерише и 

институционализује и тако их учини функционалним заправо представља један 

од индикатора модернизације. 

Једно од главних обележја готово целокупног социјалистичког перио

да у Југославији и Србији, као и свим другим земљама у којима су на власти 

биле комунистичке елите, јесте страначки монизам, тј. постојање само једне 

(владајуће) политичке странке. Право на политичко организовање било је вео

ма ограничено и у ствари је значило монопол политичког организовања за чла

нове Комунистичке партије. Покушај алтернативног политичког организовања 

бивао би одмах најстрожије санкционисан и они који су се тако нешто усудили 

да учине (или да пак само то напишу и гласно кажу) били би ућуткани, прогла

шени "непријатељима народа и државе" и у великом броју случајева осуђени на 

затворске казне. 

Година 1989. била је година великих промена и великих промена не 
само у земљама бившег Варшавског уговора, него и у Србији (Југославији), а 

једна од тих промена, која можда и највише падала у очи сваком посматрачу, 

била је "пробој" када се о ради о политичким странкама и њиховом организо

вању. Забрана алтернативног политичког организовања престала је да важи4 и 
појавиле су нове политичке странке. Чланови ових нових политичких странака 

нису имали готово никакво искуство када је р~ч о страначкој борби, страначкој 
организацији, изборима и сл. Чак и они чланови који су раније били чланови 
Комунистичке партије нису били довољно искусни, јер демократских избора 

4 Ово се није догодило услед постојања добре воље код владајуће пошrrичке странке, већ због тога што 
су њени лидери "видели шта пише на зиду". 
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није било скоро пола века и зато што је одсуство било какве конкуренције "умр

твило" како страначку структуру, тако и енергију чланства. 

Владајућа странка није, наравно, благонаклоно гледала на опозицију и 

више од десет година је настојала да елиминише или бар контолише опозици

оне политичке странке. Опозиционе странке нису сматране конкурентима за 

власт, већ углавном политичким непријатељема ("страним плаћеницима", итд), 

што је значило да је према тим странкама дозвољена примена иначе нелегалних 

и нелегитимних средстава политичке борбе у демократским системима, укључу

јући и насиље. Последица оваквог односа између владајуће и опозиционих стра

нака било је постојање перманентног сукоба између њих, који је у одређеним 

моментима ескалирао. Кроз овај сукоб опозиционе странке су лагано сазревале 

и стицале искуство, док је владајућа странка мање-више тапкала у месту, комби

нујући манипулацију и силу. 

На првим вишестраначким изборима 1990. године опозиционе странке 
су се суочиле са бројним проблемима. Један од њих је био контрола избора на 

самим изборним местима. Не само што су чланови и симпатизери опозиционих 

странка били потпуни дилетанти када се ради о техници контроле избора, још 

горе, дилетанти су углавном били и лидери странака. Сама неопходност потпу

не и систематске контроле избора није довољно схваћена. Насупрот овоме, вла

дајућа странка је у старту имала велику предност ослањајући се у прво време 

на тобоже "неутралне" чланове бирачких одбора из месних заједница, који су 

имали какво-такво искуство када је реч о изборима. Годину за годином, од избо

ра до избора, опозиционе странке су унапређивале овај део своје активности, да 

би на прелому два века и два миленијума дошле до тога да су у биле у стању да 

покрију сва бирачка места у Србији углавном искусним кадровима који су били 

на систематски начин обучавани за своје задатке у бирачким одборима. 

У кампањи за те прве изборе опозиционе странке су примењивале углав

ном два метода, масовне митинге и трибине. Касније су ти методи бивали све 

бројнији и разноврснији, преузимани од странака у традиционалним демократи

јама (пре свих Уједињеног Краљевства и САД). На крају се дошло и до методе 

"сигурних гласова" и "неговања" бирачког тела између избора. Страначки акти

висти бивају посебно обучавани за учешће у кампањи. 

Организациона инфраструктура опозиционих странака пред прве више

страначке изборе била је веома слаба, тамо где је уопште постојала. Постепено, 

та је инфраструктура ширена, учвршћивана и унапређивана. Организациони 

облици су се мењали у настојању да се ефикасност страначког деловања по
бољша, техничко особље и један број високих страначких функционера су про
фесионализовани. Данас један број политичких странака у Србији периодично 

"прочешљава" чланство, стално водећи бригу о њему и активирајући га у време 
изборне кампање и избора. 
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Када су се, коначно, владајућа и кроз сукобе оснажене опозиционе 

странке сукобиле фронтално и отворено на изборима 2000. године, политичка 
елита на власти касно је схватила да има посла са противником који је одлично 

организован, који примењује бројне и разноврсне методе политичке борбе у 

кампањи, који је када да целу Србију премрежи својим добро обученим акти

вистима и којем, када је једном свог противника оборио на под, није падало на 

памет да му пружи и најмању шансу да избегне потпуни пораз. 

Тако је у периоду у којем су модернизацијски процеси у српском дру

штву били углавном блокирани, кроз друштве сукобе изграђена већим својим 

делом једна од најважнијих институција политичког система модерних друшта

ва: политичка странка (партија), тачније, систем политичких странака као неиз

бежни део демократског политичког система. 

Врхунац сукоба о којем смо говорили, који је на крају резултирао у укла

њању са власти дотадашње владајуће политичке елите, такође је донео крупну 

промену, чиме се тај сукоб још једном показао као функционалан. Наиме, глав

на препрека убрзане модернизације српског друштва била је уклоњена.5 

"Откочивањем" модернизације, у српском друштву отворени су (или 

појачани и убрзани) бројни модернизацијски процеси. Један од најважнијих сва

како је промена доминатног облика својине, што је други назив за другачије 

функционисање производње, расподеле и размене економских ресурса, тј. дру

гачије друштвене односе у овој сфери. Стварање ефикаснијег економског систе

ма заправо значи рационалније управљање економским ресурсима, чији је циљ 

повећање еволутивног капацитета српског друштва. Инсистирање (декларатив

но, али пре свега фактичко) раније владајуће политичке елите на друштвеној 

својини није значило само очување доминације, већ и нерационално располага

ње ресурсима чији је значај тешко преценити. 

Сам процес промене друштвене у приватну својину значио је и појаву 

великог броја нових сукоба, од којих многи нипошто нису били функционални, 

него су водили разарању ресурса. Медији су били (и данас су) препуни приме

ра жестоких сукоба у процесу приватизације. Зашто долази до сукоба радника 

са "новим газдом"? С једне стране, многи нови власници нису били кадри да 

успешно послују, па су капацитети смањивани или чак затварани; радници су 

остајали без посла, а понекад чак и без остваривања права на социјално и здрав

ствено осигурање. Исто тако, у ситуацији у којој су институције слабе, они који 

су располагали са више друштвене моћи тежили су да је некако конвертују у 

економски облик, не презајући ни од нелегалf!ИХ средстава за ту сврху. С друге 

стране, код једног броја радника делатан је био остатак "самоуправног" поима

ња економског система, што је заправо био израз покушаја да се очувају старе 

5 На овом се месту показује релевантно~• Марксових идеја од односу друштвених сукоба и друштвене 
промене. 
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"самоуправне" позиције ("то је наше", "то смо ми створили" и сл).6 Штрајком, 
најчешће "дивљим" (ваниституционалним), "преузимањем" фабрике, блокадом 

просторија, итд. започињао је најчешће исцрпљујући сукоб. Пљуштале су међу

собне оптужбе ("лопови", "узурпатори" ... ) преко медија; тужилаштва и полици
ја су затрпавани кривичним пријавама, судови наизглед бескрајним процесима; 

физички обрачуни између радника и приватних обезбеђења нису били ретки. 

Док такав сукоб траје, ресурси се умањују. Постојења не раде, имовина се раз

влачи и пропада. Штету трпи пре свега економски облик капитала, али и соци

јални не заостаје: поверење у друштву опада, као и поверење у институције 

државе и у смисленост и оправданост модернизације. 

Модерна западна друштва углавном су институционализовала инду

стријски сукоб и учиниле синдикате легалним и легитимним делом друштвеног 

система. Тиме је индустријски сукоб мање-више стављен у функцију, на начин 

о којем је писао Л. Козер. Без обзира на постојање законске регулативе, постоја

ње слабе државе у српском друштву, или, другим речима, одсуство јаких инсти

туција, ствара погодну климу за друштвене сукобе који су дисфункционални. 

Насиљу (правном, физичком, вербалном) прибегавају друштвено моћнији, али 

и они слабији. Последица је разарање ресурса и смањивање еволутивног капа

цитета. 

Од којих друштвених актера зависи да ли ће индустријски сукоби поста

ти функционални у српском друштву? Од радника, тачније њихових синдиката, 

који морају заборавити "самоуправљање" и својом акцијом притискати посло

давце. Још више, од политичке елите (елита), која је најодговорнија за изградњу 

институција, доношење, али и спровођење закона; слаба држава води аномији 

и насиљу. Политичка елита је одговорна на још један начин: уколико она буде у 

потпуности стајала на страни (посебно крупног) капитала и евентуално спреча

вала синдикално организовање и индустријске сукобе (или пак само затварала 

очи пред оваквим дешавањима), функционалност индустријских сукоба не би 

могла да дође до изражаја, чиме би могао бити успорен технолошки развој, а 

Србија учињена периферијским друштвом. 
Толеранција и институционализација друштвених сукоба један је од на

чина да се повећа еволутивни капацитет српског друштва, што значи и један од 

модернизацијских процеса. Институционализацијом друштвених сукоба, чиме 

се они из дисфункционалних претварају у друштвене појаве које могу бити и 

функционалне, српско друштво престало би да буде (у извесној мери оно то већ 
неколико година и није) ригидно друштво које се плаши друштвених сукоба. 

6 Супротно мишљењу Н. Новаковић (Новаковић, 2005: 315), захтеви радника у овим штрајковима нису 
били само "класично синдикални", већ су задирали директно у питање својине. 
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CONFLICTS IN CONTEMPORARY SERBIAN SOCIETY: 
FROM DEVASTATION OF RESOURCES ТО FUNCTIONALIТY 

ABSTRACT 

Јп this paper the author starts from the claim that sociology, if it waпts to 
Ье а science, must go further than so-called "common sense" and puЫic opinion go 
when it is about social conflicts. The task of sociology is to remove "the mist" which 
covers social Iife and shows us social world as it really is. Serblan society looks as the 
last оп this plaпet that needs any kiпd of social conflkt, but sociology has а duty to 
ask whether social conflicts сап contriЬute to increase of evolutionary capacity of the 
Serblan society. The author tries out а part ofLewis Coser's theory of social conflicts 
on examples from the contemporary Serblan society. In conclusion it is said that tol
erance and institutionalization of social conflicts is опе of modernizatioп processes, 
which serves to enlarge the resources the Serblaп society possesses. 

Кеу words: social conflicts, Serblan society, modernization, institutionaliza
tion, functionality, resources. 
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ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА ВОЈВОДИНЕ1 

Снежана Стојшин 

САЖЕТАК 

У овом раду анализирана је образовна струКl)'ра становништва Војводине. По

себна пажња посвећена је неписменом становништву и становништву са вишим и висо

ким образовањем. Подаци о ове две групе становништва анализирани су према полу и 

територијалној распрострањености, уз повремено поређење са подацима који се односе 

на централну Србију. Анализом пописних података добијен је одговор на питање зашто 

највећи проценат неписмених у Војводини данас чине жене. Једно од важних питања 

јесте и питање каква је разлика у образовној структури између становништва сеоских и 

градских подручја. 

Кључне речи: становништво, образовање, високо образовање, неписменост, 

Војводина 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА ПРЕМА ПОЛУ 

Образовна структура становништва Војводине веома се променила за 

претходних 50 година. Према попису из 1953. године у Војводини 83,8% ста
новништва није имало завршену основну школу, 1981. године тај проценат се 
смањио на 34,6%, док према попису из 2002. године 20,8% становништва нема 
завршену основну школу. 

Проценат становништва које није имало никакво образовање самњио 

се у поменутом периоду са 27,6% на 4,4%. Удео становништва са непотпуном 

1 Овај рад је урађен у оквиру пројекrа број 149034 «Улога студената у реформи високог образовања» 
који финансира Министарство науке и животне средине 
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основном школом смањио се са 56,2%, колико је износио 1953, на 16,4% станов
ништва 2002. године. 

Највећи пораст забележен је код броја оних који су завршили средњу 

школу. Број становништва са средњошколским образовањем повећао се пет пу

та, а удео у укупном броју становништва порастао је са 8,4% до 43,9%. 

Табела 1. Образовна струюура становништва Војводине старијег од 15 година, у % 

1953. 1981. 2002. 
без основне школе 27,6 13,4 4,4 

непотпуна ош 56,2 21,2 16,4 
основна школа 6,9 31,7 24,9 
средња школа 8,4 27,1 43,9 
виша и висока 0,6 5,2 9,5 
непознато 0,5 1,4 0,9 

Извор: пописи становништва 1953, 1981, 2002. године 

Анализа образовне структуре становништва Војводине према попису 

извршеном 2002. године, показује да од 1.709.778 становника који су старији од 
петнаест година, 4,4% није завршило ни један разред основне школе, а 16,4% 
има непотпуну основну школу. 

Графикон 1. Образовна Cipyкrypa становнишrва Војводине 
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Од укупног броја становника без школске спреме, чак 74,0% су жене, 
59,4% овог становништва живи на селу, а 56,0% је неписмено. Највећи део, 
69,8%, становништва са завршеним 1-3 разреда основне школе су жене, а 62,2% 
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овог становништва живи на селу. Жене чине већи удео и у броју становника ко

ји су завршили од првог до седмог разреда основног образовања, 63,6%. 
Основно образовање стекло је 24,9% становништва. Највише становни

штва завршило је средњу школу, чак 43,9%, а више и високо образовање има 
9,5% становништва Војводине старијег од 15 година. 

Од укупног броја становника са завршеном средњом школом, чак 50% 
завршило је средње четворогодишње и петогодишње стручне школе. Двогоди

шње и трогодишње стручне школе завршило је 37,8%, од чега је 70,9% мушка
раца. Од 9,8% становништва старијег од 15 година који су завршили гимназију, 
чак 66,6% су жене. 

У градској средини, од укупног броја становника старијих од 15 година, 
62,9% становника има образовање више од обавезног основног образовања, док 
је тај проценат у осталим насељима тек 40,9%. 
Табела 2. Образовна структура становништва Војводине према типу насеља 

градска насеља остала насеља 

без основне школе 3, 1 6,1 
1-7 разреда ош 11, 1 23,4 

основно образовање 22,0 28,7 
средње образовање 49,6 36,5 
више и високо 13,3 4,4 
непознато 0,8 0,9 

Највеће разлике између градског и сеоског становништва су у висини 

удела становништва са непотпуним основно школским образовањем. У град

ској средини тај проценат износи 11, 1 %, док је удео становништва са незаврше
ном основном школом у сеоској средини 23,4% (табела 2). 

У градској средини 49,6% становништва завршило је средњу школу, а у 
осталим насељима удео становништва са средњом школом износи 36,5%.2 

НЕПИСМЕНО СТАНОВНИШТВО ВОЈВОДИНЕ 

ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ 

Основни показатељ нивоа образовања становништва је ниво писмености. У Ре
~блици Србији има 232.925 неписмених, што чини 3,45% становништва стари
јег од 1 О година. У Војводини је проценат неписменог становништва старијег 
од 1 О година нешто мањи и износи 2,41 % (односно 44.090 становника), док је у 

У цент_ралној Србији, према попису 2002. године, у сеоској средини образовна C"Ipyкrypaje још непо
вољнија. Без иједног завршеног разреда има 9,9% становништва старијег од 15 година, а са непотпу
ном основном школом је 28,0% становништва. Основно образовање стекло је 27,9%, а средњошколско 
образовање 28,4%. Више и високо образовање у селима централне Србије има само 3,3%, а за 2,4% 
становништва нема података. 
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централној Србији 3,83% неписмених (188.835 становника). Од укупног броја 
неписмених 18,7% живи у Војводини, а 81,3% у ужој Србији. 

Војводина 

централна 

Србија 

Графикон 2. Дистрибуција неписменог 
становниппва Републике Србије 
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Од укупног броја неписменог становништва Војводине 19,9% су му
шкарци, а 80, 1 % жене. 

У градској средини живи 36, 1 % неписменог становништва Војводине, 
удео неписменог становништва у укупном градском становништву чини 1,5%. 
У селима Војводине живи 63,9% неписменог становништва Војводине, а чини 
3,6% од укупног броја сеоског становништва старијег од 1 О година. 

Број неписмених расте са старошћу, те је од укупног броја неписмених 

у Војводини3 69,8% старије од 60 година. Код неписменог становништва стари
јег од 65 година 88,2% су жене, док је код млађих старосних група међу непи
сменима подједнака заступљеност оба пола, те се може рећи да са старошћу 

расте и удео жена у броју неписмених. 

Од укупног броја жена које живе на селу у централној Србији 11,6% њих 
је неписмено, док удео неписмених жена у селима Војводине износи 5,5%. 

3 У цеmралној Србији 83,2% неписменог становниипва старије је од 60 година. 
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Графикон 3. Старосно-полна струкгура неписменог 
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Општине са највећим уделом неписменог становништва у укупном бро

ју становника старијег од 10 година, у Војводини су: Пландиште (5,2%), Нова 
Црња (5,2%), Жабаљ (4,9%) и Оџаци (4,8%). Најмањи удео неписменог станов
ништва имају општине Суботица (1,0%), Кањижа (1,2%), Ада (1,3%) и Нови 
Сад (1,4%). 

СТАНОВНИШТВО ВОЈВОДИНЕ 

СА ВИШИМ И ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 

У Војводини је неку од виших школа завршило 4,5% становништва ста
ријег од 15 година. 74,7% становништва са вишим образовањем живи у град
ским насељима, а 25,3% у сеоским. Од укупног броја становништва са вишим 
образовањем 50,2% су жене, а 49,8% су мушкарци. 

Општине са највећим уделом становништва са вишим образовањем су 
Нови Сад (6,6%), Сремски Карловци (5,3%), Вршац (5,2%), Зрењанин (5,0%), 
Сента ( 4,8% ), Суботица ( 4,8%). Најмањи удео становништва са вишим образова
њем имају општине Жабаљ (2,2%), Тител (2,3%), Пећинци (2,4%). 
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Високо образовање има 5,2% становништва Војводине4 • Од тога 84,5% 
живи у градским подручјима. За разлику од становништва са вишом школом, 

где је више жена, од укупног броја становника са високим образовањем 53,3% 
су мушкарци, а 46, 7% су жене. 

Општине са највећим уделом становништва са високим образовањем 

су Нови Сад (12,4%), Сремски Карловци (5,9%), Зрењанин (5,6%), Панчево 
(5,4%), Вршац (5,2%), Суботица (5, 1 %). Најмањи удео високообразованих има
ју општине Опово (1,4%), Жабаљ (1,8%), Тител (1,7%), Пећинци (l,9%). 

За школовање у вишим школама одлучује се незнатно већи број жена не

го мушкараца, за разлику од високог образовања, где је већи удео мушкараца. Ова 

разлика највероватније настаје због различите дужине трајања школовања. 

ПРИЛОГ 

Графикон 1. Образовна структура становниппва Војводине 
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4 У централној Србији више образовање има 4,6%, а високо 7,0% становништва старијег од 15 година. 
Од укупног броја становништва које у Републици Србији има више образовање, 25,8% живи у Војво
дини, а 74,2% у централној Србији. У Војводини је 21,5% од укупног броја високообразованих, а у 
централној Србији 78,5%. 
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Табела 1. Удео становништва са вишим и високим образовањем 
у укупном становништву старијем од 15 година у процентима 

више висою више висою 
Општина 

общювање oбrm:>mњe 
Општина 

обrm::>вање о61ПЮmње 

Ада 3,81 3,14 Нова Црња 2,90 2,56 

Алибунар 3,00 2,40 Нови Бечеј 3,06 2,50 

Апатин 3,68 3,24 Нови Кнежевац 2,97 3,12 

Бач 2,62 2,04 Нови Сад 6,60 12,43 

Бачка Паланка 3,77 4,27 Опово 2,77 1,39 

Бачка Топола 3,49 3,60 Оџаци 3,08 2,76 

Бач. Петровац 3,12 3,88 Панчево 4,64 5,44 

Бела Црква 3,82 2,87 Пећинци 2,44 1,94 

Беочин 3,09 2,41 Пландиште 3,13 2,08 

Бечеј 3,35 3,81 Рума 3,83 3,70 

Врбас 3,83 4,40 Сента 4,82 4,46 

Вршац 5,02 5,17 Сечањ 3,37 2,38 

Жабаљ 2,17 1,78 Сомбор 4,13 4,72 

Житиште 2,61 2,08 Србобран 2,62 2,19 

Зрењанин 5,03 5,62 
С. 

4,05 4,80 
Митровица 

Инђија 3,86 3,22 С. Карловци 5,30 5,92 

Ириг 3,17 2,12 Стара Пазова 4,03 3,37 

Кањижа 2,99 2,13 Суботица 4,79 5, 11 

Кикинда 4,18 4,45 Темерин 3,68 3,05 

Ковачица 2,85 2,10 Тител 2,29 1,75 

Ковин 3,37 2,67 Чока 2,89 2,23 

Кула 3,41 3,59 Шид 3,27 3,00 

Мали Иђош 2,99 2,59 
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EDUCATIONAL STRUCTURE OF VOJVODINIAN POPULATION 

ABSTRACT 

In this paper the educational structure ofVojvodinian popu\ation is analysed. 
А special attention is dedicated to the illiterate population and population with higher 
education. The data on these two groups are analysed according to sex and territorial 
spread, with comparison with the data from Central SerЬia. The answer on the ques
tion why there are more women among illiterate population is found. One ofthe most 
important question is what the differences between educational structure ofurban and 
rural population are. 

Кеу words: population, education, higher education, illiteracy, Vojvodina. 
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SКRIVENA KONTEKSTUALIZACIJA DISKURSA: 
КRЈТЈКА МANHAJMOVOG KONCEPTA SLOBODNOLEBDECE 

INTELIGENCIJE SA POZICIJA SOCIJALNOKONSTRUKCIONISТICКE 
SOCIOLOGIJE ZNANJA 

Dr Dusan Marinkovic 

REZIME 

U ovom radu autor pokusava da, и socija\nokonstrukcionistickom kljucu, dekonstrui
se jednu od temeljnih Manhajmovih (Karl Mannheim) teza о postojanjujednog strukturalnog 
sloja (slobodno\ebdeca inteligencija) cija misljenja, uverenja, stavovi i vrednosti nisu drustve
no uslov\jeni. Autor zastupa tezu da ne postoje (drustveno i kulturno) neuslovljena misljenja 
о svetu, te stoga ni strukturalni e\ementi drustva koji Ьi, na osnovu svoje "objektivnosti", 
bili predodredeni za epistemolosku elitu drustva. U razvoju koncepta ideologije od Marksa 
(Karl Мале) do Manhajma,jasno se mogu uociti diskontinuiteti и shvatanjima о uslov\jenosti, 
odnosno neuslov\jenosti misljenja. Dok је marksisticki koncept ideologije pocivao na tezi о 
strukturalnoj kontekstualizaciji diskursa (proletarijat), Manhajmov koncept drustveno uslov
ljenog miSljenja ipak pokusava da pronade jedan, drustveno rezistentan sloj, cija ideologija ne 
Ьi Ьila partikularna, niti "lazna", "iskrivljena svest". Uprkos ovim Manhajmovim naporima, и 
ovoj tezi se moze pronaci skrivena kontekstualizacija diskursa s\obodnolebdece inteligencije. 

Kljucne reci: ideologija, kontekstualizacija, diskurs, socio\ogija znanja, socijalni 
konstrukcionizam 

Od vremena utemeljenja Marksove generalne teze о nuznosti drustveno
ekonomske determinacije misljenja i znanja, ра do Manhajmovih stavova о egzi
stencijalnoj uslovljenosti misljenja, koji grade modernu sociologiju znanja, jasno је 
da ljudska mis:jenja i znanja ne lebde s\obodno и transcendentnim sferama koje su 
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trans-drustvene i trans-istorijske. Upravo suprotno, ako је sociologija znanja zadu
zila opstu sociolosku teoriju nekim kljucnim stavom, onda је to stav da su ljudska 
znanja drustveno situirana - drustveno konstruisana - i da se ne mogu razmatrati 
izvan drustvenih konteksta. Moze se, naravno, i6i jos i dalje, u antiku, do epohe koja 
razdvaja logos i doxu kao misljenja koja su neosporno socijalno situirana i politicki 
konsekventa. Logos је vladao nad doxom i u domenima epistemickih vrednosti i na 
politickom i socijalnom nivou. 

Medutim, paralelno sa izrastanjem uvida u socijalnu us\ovljenost ljudskog 
znanja, postoje zahtevi za pronalaienjem drustveno-strukturalnog sloja, drustvene 
grupe ili klase koja Ьi mogla Ьiti reprezent drustveno neuslovljenog ili manje uslov
ljenog misljenja. Potraga za ovim strukturalnim elementom drustva povukla је za 
sobom mnoga znacajna pitanja. Od pitanja razlicitih vrednosnih procenjivanja ili va
lidnosti znanja, do kriterijuma tih validnosti; od mogu6nosti da se nosioci validnih 
znanja transformisu u revolucionarnu snagu radikalnih promena (marksizam), do pi
tanja sinteze znanja, kao kod Konta (Auguste Comte) i Manhajma. 

Pitanje mogu6eg drustvenog nosioca validnih i objektivnih znanja, intenzi
virano је, zapravo, onog trenutka, kada је zapadno drustvo konacno slomilo uticaje 
tradicionalnih legitimnih i legalnih nosioca znanja. Drugim recima, onog trenutka 
kada је sa raspadom starog rezima - starog rezima politike, starog rezima znanja, 
starog rezima socijalnih identiteta - konacno slomljen pecat transcendentnih istina i 
socijalnih nosioca znanja (klerikalne i metafizicke epistemoloske aristokratije), po
stalo је jasno da је pohod re\ativistickog talasa nezaustavljiv - "da ono sto је istina 
sa jedne strane Pirineja, sa druge strane је greska". da su nam vlastiti pojmovi о 
istini i gresci zavisni od mesta koje sami zauzimamo u geografiji i istoriji, а time 
zavisni i od s\ucajnog rodenja" (Berger i Kelner 1991: 76). Od kartezijanske epohe, 
moderna potraga za epistemoloskom izvesnos6u i za smanjivanjem kognitivne ank
sioznosti uslovUene relativizmom, oscilirala је izmedu subjektivne izvesnosti cogita 
i objektivne izvesnosti jedinstva sveta, oko koga је Ьiо uspostavljen siroki socijalni 
konsenzus. 

Sva ova Ьitna pitanja modernistickog projekta samozasnivanja izvesnosti 
(Jovanovi6 1997) znanja prelamala su se kroz sociologiju od najranijih perioda. Rana 
pozitivisticka sociologija Sen-Simona (Saint-Simon) i Konta ve6 је nagovestila "da 
svaki pisac deli sentimente svog vremena, manire, predrasude i stavove trenutka" 
(Remmling 1973: 64). Ali isto tako, od vremena ranog pozitivizma, sociologija је 
Ьi!а upletena и potragu za drustvenim nosiocima znanja, oko cije validnosti i objek
tivnosti mora Ьiti uspostavljen drustveni konsenzus, jer on је isto tako Ьiо garant 
staЬi\nosti jednog poretka. U tom smislu, rani pozitivizam Sen-Simona ovu је ulo
gu dodelio inzenjerima, а Kontov pozitivizam svestenicima nove religije humanite
ta (sociolozima). Sa Marksovom anticipacijom drustveno-ekonomske uslovljenosti 
znanja, politickih borЬi i klasnih antagonizama, ovaje uloga dodeljenaproletarijatu, 
odnosno, njegovoj avangardi. Kada se cinilo daje konstituisanjem sociologije znanja 
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postignut najveci stepen refleksivnosti о tome da i sama sociologija, kao i Ьilo koja 
druga nauka, nije oslobodena svojih politickih, drustveno-institucionalnih, kultur
no-vrednosnih, normativnih i strukturalnih konteksta, to jest, kada је refleksivnost 
sociologije znanja ukazala na relativni i artificijelni status znanja, Manhajmje potra
gu za izvesnoscu i potrebu za obuzdavanjem relativizma video и slobodnolebdecoj 
inteligenciji, prvoЬitno kulturoloskom pojmu Alfreda Vebera (Alfred Weber). 

Iako svestan duboke relativisticke klime modernih poredaka znanja i mislje
nja, Manhajm је Ьiо, isto kao i Marks, covek moderne; covek za koga se relativizam 
mogao veoma brzo pretvoriti u patoloski simptom jednog vremena i jednog drustva 
(Mannheim 1947), koji се, u svojoj permisivnosti, ugroziti liЬeralna istorijska dosti
gnuca koja su zagarantovana demokratskim politickim porecima. Uprkos isticanju 
relativizma, ne samo kao modela misljenja, vec i politickog diskursa, koji dozvo
ljava da se izrekne mnogo toga razlicitog; da se socijalna realnost moie razlicito 
pojavljivati razlicitim posmatraCima, ova alarmantna cinjenica (Manhajm) nosilaje 
jednu skrivenu pozitivisticku teznju: "а sastoji se u ocekivanju da, samo kada Ьismo 
imali neposredan pristup cinjenicama i zakonima (kao sto su zakoni istorije ili zakoni 
psihe)" (Berger i Kelner 1991: 83), postigli Ьismo izvesnost. Medutim, na prvi po
gled moze izgledati sasvim nejasna Manhajmova skrivena teznja da uprkos isticanju 
relativizma, kontekstualizacije i relacionizma, objektivni diskurs situira и slobod
nolebdecoj inteligenciji. Jasno је to da slobodnolebdeca inteligencija nije politicka 
partUa, niti klasa za sebe, koja generalizuje svoja znanja/interese kao interese/znanja 
celokupnog drustva. Slobodnolebdeca inteligencija nije, kao и Marksovom slucaju, 
avangarda neke posebne klase. Dakle, uslovljena parcijalnim klasnim interesima. Ali 
kasni Manhajm, сф su politicki stavovi konacno obelodanjeni u Dijagnozi naseg 
vremena (Diagnosis ој' Our Тiте: Wartime Essay ој' а Sociologist), omogucava sa
gledavanje njegovih ranijih stavova iznetih и Ideologiji i utopiji na drugaciji, kriticki 
nacin. Pitanje је stoga, koliko se Manhajm sustinski razlikovao od Marksa. Njego
va sociologija znanja nije Ьila samo jedinstvena konstatacija da је duh relativizma 
pobedonosan. Оп је ipak, na skriveni nacin, zahtevao odredenu vrstu izvesnosti i 
pouzdanosti znanja, koje Ьi imalo opstije implikacije ро drustvo, politicke poretke 
(demokratske) i poretke znanja. 

Konacno, nije ni najmanje zanemarljivo sto Manhajmova potraga za socijal
no-politicki neuslovljenim znanjem otvara pitanje moguce sinteze znanja (Manhajm 
1978: 150-161). Takode, uopste пе Ьi Ьilo pogresno Manhajmovu orijentaciju liЬe
ralnog teoreticara elita povezati sa tefujom da se neizvesnost relativizma и pogledu 
objektivnih znanja prevazide konstruisanjem jedne epistemoloske elite, kakva је slo
bodnolebdeca inteligencija. То Ьi cak Ьilo i nuzno, jer to је, nesumnjivo Manhajmov 
pokusaj da se "teorija elita poveze sa osnovnim nacelima gradanske demokratije" 
(Tripkovic 1992: 299), sto је kasnije i ucinjeno sa delom Covek i drustvo и doba 
rekonstrukcije (Мап and Society in the Age oj'Reconstruction). Posto u svojoj liЬe
ralnoj teoriji elita razlikuje integrativne od suЫimativnih elita - prve su zaduzene 
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za oЫike politickih i sirih drustvenih izvesnosti, dok su druge zaduzene za oЫike 
kognitivno-moralnih izvesnosti - moze se cak tvrditi da iza Manhajmovog nastojanja 
da izdvoji jednu grupu ljudi cUe је misljenje, makar и manjoj meri, oslobodeno drus
tvene determinacije, stoji jedan precutni (liЬeralni) diskurs о s\obodi. U tom smislu, 
pitanje slobodnolebdece inteligencije kao socijalno neuslovljenog strukturalnog ele
menta, jeste istovremeno i pitanje koliko је covek slobodan и svom znanju, u njego
vom konstruisanju, rekonstruisanju i dekonstruisanju. Naime, to је isto ono pitanje 
koje humanizam suprotstavlja poststrukturalizmu: da li ljudi konstrui§u diskurse ili 
diskursi konstrui§u ljude. Sa pozicija socijalnog konstrukcionizma i sa pozicija kon
strukcionisticke sociologije znanja, Manhajmu se mora postaviti pitanje da li slobod
nolebdeca inteligencija zaista predstavlja drustveno dekontekstualizovani diskurs о 
realnosti; da li је inteligencija zaista slobodna i lebdeca. Ako jeste, da li to znaci da 
ona poseduje jedan povlasceni pristup realnosti и odnosu na ostale i da li, s obzirom 
na povla8cenost kao resurs, moze da se odupre monopolizacijama. Cini se daje Man
hajm, izostavljanjem ovih pitanja, izostavio jos jedno kljucno pitanje. Ako slobodno
lebdeca inteligencija ima povla8cen pristup realnosti i znanju и odnosu na druge, da li 
to znaci daje ona mocnija и raspolaganju svojim znanjima. Manhajmova potraga za 
izvesnoscu znanja - potraga jednog moderniste - propustila је kljucnu cinjenicu da 
ne postoji nikakv magicni trik kojim се neko izbeci cin razumevanja i interpretacije 
- а razumevanje i interpretacije su socijalno deteпninisane/konstruisane verzije real
nosti. Ne postoji nikakav magicni cin kojim се se neko znanje dekontekstualizovati, 
kako od drustva tako i od epohe. Ako vec treba napraviti razliku izmedu autorizova
nih i kontekstualizovanih diskursa, onda to ne znaci da su kontekstualizovani diskursi 
objektivniji i nezavisniji. Manhajmu је Ьilo jasno da se sa padom starog rezima i 
ontoloskog jedinstva sveta raspao i model autorizovanog diskursa - diskursa legiti
misanog odredenim tipom autoriteta; autorizovan socijalnim i politickim pozicijama, 
kome је dopusteno da, upravo sa tih pozicija, izrekne istinu о svetu. Manhajmu је 
takode Ьilo jasno da је autorizovani tip diskursa u modernom gradanskom drustvu 
zamenjen kontekstualizovanim diskursom, koji svoj legitimitet ostvaruje и javnom 
prostoru putem kulture kritickog diskursa. Ali ono sto ти је ocigledno Ьilo manje ja
sno, jeste mogucnost da svi diskursi imaju podjednako pravo na validnost. Naravno, 
Manhajmovo vreme је vreme uspona komunizma i nacizma, te је sasvim opravdano 
da ovi vidovi diskursa nisu mogli za njega imati jednaku validnost kao i ostali. 

Manhajmova slobodnolebdeca inteligencija trebalo је da bude nosilac ob
jektivnog znanja, epistemoloska elita sa povlascenim pristupom realnosti, jer nije ni 
klasno ni politicki uslovljena. Kako sam Manhajm ka:Ze, "taj sloj koji nije precizno 
ukorenjen i svrstan, i koji је relativno besklasan, jeste ... drustveno slobodnolebdeca 
inteligencija" (Manhajm 1978: 152). Оп је jasno stavio do znanja da је marksisticki 
pristup и sociologiji znanja veoma ogranicen, pre svega, dominantncm idejom klasno 
suprotstavljenog drustva, te Ьi izdvajanje drustvene klase kao potencijalnog nosioca 
validnih znanja moralo da racuna sa dalekoseznim politickim implikacijama. Jer, 
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svaka klasa bori se za ostvarivanje svojih interesa, odnosno, za dominaciju svoje 
klasno konstruisane socijalne realnosti. Zbog toga, "sociologija koja se orijentise 
samo prema klasama nece nikada moci da upravo ovaj fenomen sasvim adekvatno 
shvati" (isto: 151 ). Na ovom mestu se, prirodno, postavlja pitanje da li svaka socio
loska rasprava о klasama nuzno implicira i marksisticke pozicije. Nije svaka rasprava 
о klasama marksizam, isto kao sto marksizam ne moze da zahteva ekskluzivno pravo 
па proucavaпje klasa. Копаспо, М. Veber (Мах Weber) је u svojoj kritici marksis
tickog pristupa klasama pokazao da postojanje klasa ne podrazumeva nиZno i posto
janje klasпih sukoba, iskljucivih interesa, jedinstvenost klasne situacije, ili nuzпost 
proleterske ili neke druge klasne revolucije. Опо sto је u ovom slucaju jos znacajnije, 
jedno nemarksisticko ili barem umereno pro-marksisticko stanoviste Alvina Guldne
ra (Alvin W. Gouldner) pokazalo је kroz delo Buducnost intelektualaca i uspon nove 
klase (The Future oflntellectuals and Rise ој the New Class) (Gouldner 1979), daje od 
vremena kasnog srednjovekovlja i u vremenima revolucionarnih previranja, amorfni 
i tada socijalno rezidualni sloj inteligencUe росео da se obrazuje t1 drustvenu klasu, 
koja ne samo da nije drustveno neuslovljena, nego је na klasnom trzistu, kao i druge 
klase, ovladala sopstvenim politickim strategijama i politickim oruzjima; posebnim 
politikama koje artikulisu njen socijalni identitet i drustveni polozaj; ovladala insti
tucionalnim prostorima u kojima realizuje svoje drustvene prakse; ovladala, konacno 
i mehanizmima za legitimaciju svog drustvenog polozaja. Receno jezikom sociolo
gije klasa i stratifikacije, inteligencija se takode bori za pristup bazicnim drustvenim 
resursima, а to su drustvena тос, ugled i bogatstvo. Manhajmov skriveni socijalno
politicki program za \egitimaciju drustvenih polozaja slobodnolebdece inteligencije, 
ipak nije Ьi naivan u odnosu na dostignuca sociologije klasa. U tom smislu, Manhajm 
pise da "iako su sa klasnog stanovista suvise raznolike da Ьi se mogle shvatiti kao 
jedinstvo, grupe intelektualaca ipak posedujujednu sociolosku vezu sto ih ujedinjuje: 
obrazovanje, koje ih spaja najedan potpuno nov nacin. Ucestvovanje u zajednickom 
obrazovnom dobru ро svojoj tendenciji sve vise potiskuje razlike na osnovu rodenja 
i staleza, zanimanja ili bogatstva i spaja pojedine obrazovane ljude upravo u znaku 
ovog obrazovanja" (Manhajm 1978: 152-153). 

Sa usponom socijalnog konstruktivizma/konstrukcionizma na savremenoj 
intelektualnoj sceni, s jedne strane, i intelektualnom zaledinom poststrukturalizma 
i refleksivne sociologije, s druge strane, ciji Ьi eklekticizam u domenu konstrukcio
nisticke sociologije znanja mogao da preraste u novi vid sinteze relativistickih im
pulsa, mogu se izreci ozblljne sumnje и pogledu Manhajmovih zahteva za drustve
nom neuslovljenoscu slobodnolebdece inteligencije. Iz danaSnje perspektive, kada su 
parcijalni klasni interesi rasplinuti i kada vec odavno ne preti opasnost od moguce 
klasne revolucije, postaje jasno da klasa uopste ne mora Ьiti kljucni referentni okvir 
drustvene determinacije znanja i misljenja. Zapravo, kao sto su se autorizovane for
me diskursa raspale sa padom starog rezima, tako su se klasno kontekstualni diskursi 
dezintegrisali sa visoko industrijskim i postindistrijskim drustvom. Moze se reci da 
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su se, uopsteпo govoreci, traпzicije и koпtekstualizacijama diskurzivпih formi odi
gravale па sledeci пасiп: 

Tradicioпalпi (autorizovaпi) diskurs: пе moze se sve izreci i malo toga se 
moze zahtevati; samo mali broj misljeпja i zпапјаје legitimaп, а пjihova legitimacija 
se crpi iz drustveпih pozicija autora diskursa. 

Moderпi (koпtekstualizovaпi) diskurs: mпogo toga moze Ьiti izreceпo i mпo
go toga se moze zahtevati; samo odredeп broj misljeпja i zпапја moze Ьiti legitimisaп 
i legalizovaп. Pri tome, osпovпi kriterijumi legitimacije diskursa vise пisu autorske 
pozicije, vec kultura kritickog diskursa. 

Postmoderni (polivaleпtпo-koпtekstualпi) diskurs: sve moze Ьiti izreceпo, 
sve moze Ьiti zahtevaпo i mпogo toga moze Ьiti legitimisaпo. 

Traпzicija ka ovoj posledпjoj formi diskursa пе podrazumeva пeuslovlje
пost. Suprotпo, опа podrazumeva refleksiju о mпogostrukim drustveпim koпtekstima 
iz kojih se zahteva i и kojima se diskurs odvija. То је tranzicija od ceпtralizovaпih 
ka regionalno decentralizovanim tipovima diskursa i пjihove legitimacije. Ovi tipovi 
diskursa пisu vise primarno ni klasпi, пi drzavпi, пi пacioпalni. Опi su femiпisticki, 
homoseksualпi, rasпi, profesioпalni, religijski, subkulturпi, koпtrakulturni, ekoloski, 
politicki, itd. Pri tome, пjihovi пarativi su akceпtovaпi veoma razlicitim socijalпim i 
politickim implikacijama i, konacпo, implikacijama и regionalnim znanjima, zivot
пim stilovima i пaciпima socijalпe koпstrukcije socUalпe realпosti. 

Dakle, bez obzira о kom tipu diskursa ili razdoЫja se radi, uvek је prisutan 
пeki oЬ!ik determiпisuceg drustveпog koпteksta. То isto vaZi i za Manhajmovu slo
bodnolebdecu inteligenciju, cija zпапја пе moraju Ьiti uslovljeпa klasпo, da Ьi Ьila 
оdЬасепа. Ali, cakje i to sporno. Мпоgе studije о iпteligeпciji i iпtelektualcima koje 
su usledile паkоп Maпhajmove Ideologije i utopije, pokazale su njihov zпatпi klasпi 
karakter, iпteligeпcije роsеЬпо. S obzirom da se ovde песе upustati и raspravu о iп
teligeпciji i iпtelektualcima, vaZno је samo spomeпuti da Manhajm пiје pravio пeku 
zпacajпiju razliku medu njima. Dovoljno је reci da, kada se govori о iпteligeпciji, 
опdа se misli, zapravo, па odredenu vrstu Ьirokratije i tehпokratije (tehпicka iпteli
geпcija), dok upotreba pojma iпtelektualci podrazumeva kriticko-refleksivпo, ра cak, 
ро пekima i revolucioпarпo promisljanje drustvene realnosti. S obzirom da је kon
statovaпo da rasprava о drustveпim klasama пе mora podrazumevati marksisticku 
pozadinu, treba istaci da su опi, koji su iпteligeпciju posmatrali kao пovu klasu, mar
ksisticki koпcept klasne borbe smatrali defektnim istorijskim scenarijom (Gouldпer 
1979: 9). Тај sceпarijo је doziveo defekt prevashodпo sa propascu sceпarija opste 
proletarizacije drustva. Копаспо, drugi defekt и marksistickom sceпariju podrazu-
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mevao је da "klasпa borba пikada вUе Ьila sposobпa da racuпa па samu sebe, па опе 
koji su пapravili sceпario, па Marksa i Engelsa" (isto: 9). 

Da Ьi se razotkrila skriveпa koпtekstualizacija diskursa slobodnolebdece in
teligencije и Manhajmovom koпceptu drustveпo пeuslovljeпog misljeпja, pozeljпo 
је, ukratko skicirati put te skriveпe koпtekstualizacije. Опа se istorijski odvijala, kako 
i sam Maпhajm mora da prizna, и skladu sa tim sto је obrazovani covek visestruko 
determinisan и pogledu svog duhovnog horizonta. (Maпhajm: 1978: 153). Takode, 
s obzirom da Manhajm пiје mogao da zaoblde ciпjeпicu da је neposredni istorijski 
koпtekst uspoпa iпteligeпcije Ьiо gradansko drustvo, оп је па vise precutaп nacin 
kontekstualizovao diskurs slobodnolebdece inteligencije и socijalпe okvire upravo 
tog drustva i пjegove dominaпtпe liЬeralпe politike. Maпhajm sam kaze da је "mo
derпo gradaпstvo od samog pocetka imalo dva socijalпa koreпa: опо se s јеdпе straпe 
obrazovalo od пosilaca kapitala, а s duge strane od individua Ciji је jediпi kapital 
Ьiо пjihovo obrazovaпje" (isto: 154). No, istorijski razvoj nosilaca поvсапоg i obra
zovпog kapitala (kapitala zпапја), пiје Ьiо socijalпo i politicki divergeпtaп. Zпапје 
i moc su uvek, а роsеЬпо и gradanskom drustvu, пeodvojivo povezaпi. ОЬе klase, 
i moпetarпa i intelektualпa, imale su zajedпicke interese и slamaпju uticaja stare 
posedпicke, пeproizvodacke klase. U tom smislu, artikulacija i uspon iпtelektualпe 
klase Ьiо је od samog pocetka пeodvojiv i nezamisliv bez iпvestiraпja proizvodпo
пovcane klase и njeno obrazovaпje, koje је povratпo uticalo, preko tehnoloskih zna
пja na пagli uspoп proizvodпe klase. То se desavalo sve dok se reprodukcija nove iп
telektualne klase пiје konsolidovala kroz razvoj "sistemajavпog obrazovaпja ciji su 
troskovi Ьili socijalizovaпi" (Gouldner 1979: 18-19). Moze se zakljuciti da је uspoп 
поvе intelektualпe i proizvodпo-moпetarne klase, zapravo, paralelaп sa procesima 
akumulacije i sticanja domiпacije kulturnog i novcanog kapitala. Istorijski posmatra
пo, postoji пekoliko kljucпih momenata koji su socijalпo kontekstualizovali diskurs 
inteligencije о socijalпoj realпosti i time јој dali legitimitet epistemoloske elite, koja 
ima privilegovaпe pristupe realпosti. То su, и stvari, опе kljucпe istorijske epizode 
koje su ucestvovale и obrazovaпju drustveпe strukture zapadпe Evrope а koje se 
mogu posmatrati kao опе determiпante koje su ucestvovale и kопаспоm oЫikovaпju 
funkcija i drustvenih polozaja nove k/ase i пjenih strukturalnih delova, inteligeпcije 
i intelektualaca. Odlucujuca uloga ovih drustvenih cinilaca ogleda se prveпstveпo 
и defiпisaпju srednje klase kao fепоmепа јаvпе sfere, strukturalпo difereпciraпog i 
relativno autonomпog socijalпog segmeпta. 
. lzmnostva faktorakoji su ucestvovali и procesufermentacije revolucionarnog 
1 postrevolucioпarnog gradaпskog drustva, do пjegove stabllne drustveno-ekoпom
ske i politicke strukture, пajvecu patnju treba posvetiti sledecim ciпiocima: naglom 
procesu sekularizacije, cije se delovaпje пajmaпifestпije ispoljilo и revolucionarnoj 
tra~sformaciji mitolosko-religijskog iskustva tradicionalne epohe и desakralizovaпo, 
rас1опаlпо, objektivпo i pozitivno paradigmatsko iskustvo moderпe epohe. Socijalпa 
konstrukcija realnosti tradicionalпe epohe Ьilaje dekoпstruisana delovanjem procesa 
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sekularizacije i iznova konstruisana na novim osnovama desakralizovanih svetovnih 
autoriteta и domenu politike i drustva; izrastanjem dominirajuce uloge nauke i raci
onalnog saznanja. Proces sekularizacije - zapravo, razmailijavanja sveta - se stoga 
moze uzeti kao primarni proces i osnova za legitimaciju novog poretka i ideologije 
srednje k\ase kao njenog nosioca, а koji se manifestovao u: razvoju i usponu razliCitih 
nacionalnih jezika i dijalekata koji odgovara istovremenom slaЫjenju i propadanju 
uticaja latinskog jezika kao ezotericnog govora uske intelektualne zajednice. Jezicke 
reforme koje su zahvatile postrevolucionarnu Evropu osamnaestog i devetnaestog 
veka Ьile su integralni deo sna:Znog procesa sekularizacije koji је devalvirao znacaj 
i upotrebu latinskog jezika, koji је ionako vec Ьiо vise ritualni jezik nedostupnih 
teoloskih sfera, nego sto је imao tehnicke i saznajne funkcije; slomu starog reiima 
i njegovog poretka koji se, izmedu ostalog, temeljio i na autorizovanoj patrona:Zi 
odrюsa izmedu stare vladajuce elite i individualnih clanova nove klase kao kulturnih 
proizvodaca. Istovremeno, razvijao se i sistem anonimnog trzista na kojem usluge i 
proizvodi srednje klase postaju sfera autonomna od supervizije patrona stare novca
ne klase; multietnickim i multinacionalnim strukturama evropskih drustava, sto је 
uticalo na stvaranje kosmopolitskog identiteta intelektualaca koji је podrazumevao 
transcendiranje nacionalnih granica i promenu odnosa sa lokalnim elitama. Drustveni 
efekti multinacionalne strukture evropskih drustava odrazavali su se и znacajnoj meri 
i na sprecavanje etaЫiranja nekog centralnog autoriteta, novog carstva ili iskljuci
ve dominacije jedne nacije. Sa usponom srednje klase dolazi i do promena и patri
jarhalnom porodicnom sistemu koji sve vise Ьiva zamenjivan tipom srednjoklasne 
nuklearne porodice sa liЬeralizovanim odnosima, sa pojacanim stepenom autoriteta 
i emancipacije, sve vise obrazovane zene; zatim и promenama и sistemujavnog skol
stva koji је, osloboden apsolutne crkvene dominacije i kontrole, uspostavljan и pos
trevolucionarnim evropskim drustvima, narocito Francuskoj i Nemackoj, obezbedio 
institucionalnu bazu za produkciju (i kasniju reprodukciju) novog tipa znanja i nove 
klase: inteligencije i intelektualaca. Pored obaveznog osnovnog obrazovanja, sekun
darno, strucno obrazovanje, а pre svega univerzitet, postaje institucionalno uporiste i 
olicenje sire zapadnjacke tradicije racionalnosti; revolucijama и sferi komunikacija i 
pojavama novih medija, pre svega stampe i svih ostalih oЫika stampanog materijala, 
sve vise se povecavao znacaj i drustvena uloga literarne javnosti i intelektualaca i 
inteligencije kao njenih zastupnika. 

Konacno, kao krajnji izraz skrivene kontekstualizacije slobodnolebdece 
inteligencije koja ni istorijski ne moze umaci drustvenoj determinaciji, moze se na
vesti i kultura kritickog diskursa kojajoj daje legitimitet epistemoloske elite. Та vrsta 
kulture Ьi podrazumevala najmanje tri komponente: potvrdivanje stavova, ali kroz 
model koji iskljucuje autorizovane diskurse starog tipa, tezeci da ostvari dobrovoljan 
pristanak onih koji и diskursu ucestvuju, odnosno, na cije se ideje drugi pozivaju 
(isto: 28). 
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Ako slobodnolebdeca inteligencija nije drustveno uslovljena na nacin na 
koji to jesu druge klase, onda је ona us\ovljena kontekstom jedne kulture i njenim 
vrednosno-normativnim obrascima, koji su se razvijali vekovima (to је, konacno i 
istorijska determinacija). Isto tako, ako klasa vise nije presudni socUalno-determi
nisticki kontekst, onda to za slobodnolebdecu inteligenciju moze Ьiti profesija koja 
predstavlja javnu ideologiju, koja је istorijski i drustveno kontekstualizovana, jer 
predstavlja samo jednufazu и istorijskom razvoju kolektivne svesti nove k/ase и mo
dernom zapadnom drustvu (isto: 19). 

Konacan zakljucak koji se moze izneti,jeste da ne postoji nijedan struktural
ni segment drustva koji Ьi slobodno lebdeo iznad drustvene stvarnosti i time Ьiо njen 
transcendentni, objektivni posmatrac. Sociologija i sociolozi се postici svoj najveci 
stepen refleksivnosti onog trenutka, kada shvate daje svaka potraga za objektivnoscu 
drustveno-istorijski i kulturno kontekstualizovana; da је \egitimacija i legalizacija 
odredenih diskursa kao objektivnih, nezavisnih i stoga istinitih, moguca jedino kao 
asimetrija и odnosima drustvenih moci da se raspola2e sa odredenim znanjima. Kako 
zakljucuju Berger i Kelner (Peter L. Berger, Helmut Kellner) "[S]ociologija nije i ne 
moze Ьiti magicno bekstvo od istoricnosti drustvenih oЬ\ika и kojima su otelovljena 
znacenja. Sociolog, kao i svako drugi, ne moze pobeci od relativnosti svog polozaja 
и vremenu i prostoru" (Berger i Kelner 1991: 89). Svaki socioloski beg od relativiz
ma, od cinjenice da postoje mnoge socijalne realnosti, mnogi i cesto nesamerljivi 
diskursi, socijalni narativi i njihovi raznoliki dijalekti, jeste zauzimanje pozicija moci 
- nekog posebnog i povla56enog ugla iz kojeg geometrija socijalne realnosti izgleda 
istinitija. Sa tih pozicija - tih povla56enih isturenih vizura - moze se videti jedino da 
su oni koji stoje na tim mestima mocniji, а da је njihov diskurs о istinitosti njihova 
politika strategija za odrzavanje postojecih odnosa moci. Oni, naravno, mogu toga 
Ьiti manje ili vise svesni. Mogu smatrati da је slobodnolebdeca inteligencija, koja 
је iz eksperimentalnih razloga ubljala ljude и koncentracionim logorima, Cinila to iz 
socijalno i politicki dekontekstualizovanih pozicija. Moze Ьiti i da su oni slobodno
ZebdeCi fizicari koji su konstruisali atomsku bombu to cinili jer nisu Ьili optereceni 
kulturnim i drustvenim kontekstom onih koji su od te bombe stradali. Oni su, kao i 
sva drustvena Ьiса, zaroЬ\jeni и mnogostruke kontekste и kojima se drustveni zivot 
odvUa. Svaki pojedinacni napor da se uzmakne interpretativnim modelima koji defi
nisu nase kolektivne definicije situacija i smisao postojanja koji је kulturno omeden, 
uzaludan је. Cak i и s\ucaju da se radi о odluci monaha da zivot posveti bogu и pot
punoj samoci, iz te odluke govori istorijski, drustveni i kulturni kontekst. 
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ТНЕ LATENCY CONTEXTUALIZATION OF DISCOURSE 

SUММARY 

In this paper author is attempting to deconstructing one of the core 
Mannheim 's (Karl Mannheim) thesis about existence of one structural element (free
floating intelligentsia) which sense, convictions, attitudes and values are not socially 
detenninated. Author represent thesis that there is not social and cultural non-deter
minated sense about World. At the same time, there is not any structural element of 
society which is "objective" and predestinated as epistemological elite. From Marx's 
to Mannheim's concepts of ideology there is very significance discontinuity in the 
perception on detenninated and non-detenninated sense. Marxist's concept of ideol
ogy is based on thesis about structural contextualization of discourse (proletariat). 
Mannheim 's concept of ideology emphasis existence of one non-determinated struc
tural element of society which sense is not "false". Despite that, there is latency con
textualization of discourse in Mannheim's concept of free-floating intelligentsia. 

Кеу words: ideology, contextualization, discourse, sociology of knowledge, 
social constructionism. 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХЈ (2006) 
Аппиаl Review ој the Faculty ој Philosophy. JVovi Sad Vоlите ХХХЈ (2006) 

UDK 322 (497.11) 
ONR 

DE/SEKULARIZACIJA POD OKRILJEM ZAKONA 

Dr Radivoj Stepanov 
Mr Valentina Sokolovska 

SAZETAK 

Rad obuhvata pravno-sociolosku analizu dva zakona: Zakona о crkvaтa i verskiт 
zajednicaтa i Zakon о vracanjи (restitиciji) iтovine crkvaтa i verskiт zajednicaтa koji 
su u parlamentu RepuЫike Srblje usvojeni aprila i maja 2006. godine. Strukturu rada cine 
tri tematske celine: Uvodne паротепе, Istorijski prikaz i Politika prikrivena veroт - driava 
prekrivena crkvoт. Uvodne паротепе obuhvataju kratku analizu Zakona о crkvama i verskim 
zajednicama kao sistemskog zakona. Istorijski osvrt sadrii hronologiju donosenja zakona i 
propisa о crkvi u nasoj daljoj i Ыizoj pravnoj proslosti. Politika prikrivena veroт - driava 
prekrivena crkvoт је zavrsni deo teksta koji obuhvata pravno sociolosku analizu u nacelu i 
pojedinostima Zakona о crkvaтa i verskiт zajednicaтa i Zakona о vracanjи (restitиciji) imo
i•ine crkvama i verskim zajednicama imajuci u vidu i tekst i kontekst u kome se pojavljuju. 

Кljucne reci: desekularizacija, klerikalizacija, crkva, verska zajednica, zakon. 

UVODNE NAPOMENE 

U neposustalom "zakonodavnom stampedu" koji tutnji parlamentom Srblje, 
iza kojeg zakona i paragrafa ostaje sve vise а vladavine prava, pravne sigurnosti i 
socUalne pravde /cini se/ sve manje, upadljivo se izdvajaju dva pravna akta: Zakon 
о crkvama i verskim zajednicama i Zakon о vracanju (restituciji) imovine crkvama i 
verskim zajednicama. Prvo је donet Zakon о crkvama i verskim zajednicama; on је 
izazvao veliku painju u Srblji i van nje (Venecijanske komisije, Komisije za ljudska 
prava Evropske unUe), pokrenuo је burna skupstinska reagovanja i brojne komentare 
politicki raspolozene javnosti. Zakon о crkvama i verskim zajednicama podelio је 
ne samo "parlamentarnu poziciju" vec i "parlamentarnu opozicUu" а iz samog vrha 
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parlamenta, sto је inaee neuoblcajeno и na5oj semiprezidencijalnoj praksi, emitovani 
su snafui signali da predsednik RepuЫike hitno stavi premapotpis na podneti tekst 
Zakona. Najzad, i sam predsednik RepuЫike pre stavljanja svog potpisa obavio је 
konsultacije sa verskim zvanicnicima razlicitih konfesija koji su izneli brojne rezerve 
na Zakon - izuzev SPC, i па prilicno iznenadenje "gradanskog" dela javnosti, dao је 
zeleno svetlo usvojenom zakonskom projektu о crkvama i verskim organizacUama. 

Predlagac Zakona о crkvama i verskim organizacijamaje (Ьilo) Ministarstvo 
vera Vlade RepuЫike Srblje. U uvodnom delu sluzbenog obrazlozenja predlagac 
ocenjuje daje Zakon о crkvama i verskim organizacijama, ni vise ni manje, sistemski 
zakon ustavnog karaktera; naime, "svi zakoni kojima su и nasoj pravnoj istoriji regu
lisani odnosi izmedu drzave i crkve blli su sistemski zakoni ustavnog karaktera" (vidi 
Predlog zakona - Obrazlozenje ). К valifikacija jednog pravnog akta od strane Vlade 
ili nadleznog ministarstva kao sistemskog zakona, daje posebnu tezinu takvom za
konu! Pravne, politicke i socijalne posledice donosenja i primene sistemskih zakona 
daleko su vece i znacajnije nego kadaje rec о zakonima iz "rutinske" parlameпtarne 
prakse. 

Sta ukazuje na poseban znacaj/respektabllnost sistemskih zakona za drzavu, 
za politicki i pravni sistem, za drustvo !и krajnjem slucaju/? 

Prvo, svaki sistemski zakon prate odredene materijalne i formalne "okolno
sti" nastanka. Materijalne okolnosti cine socijalni podsticaji i uzroci njegovog nasta
janja i oЫikovanja, а formalne okolnosti cine ро pravilu slozenije, "tvrde" procedure 
donosenja i usvajanja. Sistemski zakoni su zap1-avo drugo ime za organske zakone (u 
pravnom sistemu). 

Drugo, sistemski zakoni vec ро svojoj prirodi formiraju pravni sistem, pro
fi liraju politicki i drzavni poredak. Oni se ne donose iz salonske dokolice ili zakono
davne razblbrige vec iz preke potrebe poboljsavanja funkcionalne sposobnosti drus
tvenog sistema i pojacavanja njegove konstrukcione izdrzUivosti. 

Trece, donosenje sistemskih zakona и demokratskom i transparentnom drus
tvu prati temeljnajavna rasprava i respektabllan uticaj naucne misli: pravne, politiko
loske, socioloske, pre svega. Bez tog cinioca и donosenju sistemskih zakona postoji 
mogucnost da njihovo dejstvo bude kratkotrajno а primena nedelotvorna. 

Cetvrto, zakoni se nikad deklarativnim putem prethodno ne odreduju kao 
"sistemski" vec taj prefiks dobljaju nakon donosenja i primenom, zbog svoje "prav
ne prirode'', zbog znacaja, slozenosti ili "osetljivosti" pitanja koja reguliSu. Najzad, 
sistemske zakone prati odreden politicki, stranacki iii socUalni konsenzus zbog cega 
oni ne izlaze cesto na politicku pijacu, nisu predmet "sezonskog" pogadanja ili na
godbl, sto im daje/obezbeduje primenjivost, stabllnost ј pravnu dugorocnost. 

Peto, sistemski zakon se ne donosi "od danas za sutra", tj. on nema palijati
van karakter, ne ostaje samo "preko noci" na snazi, njegov vek trajanja vezuje se za 
"rok trajanja" samog sistema и kome proizvodi posledice. 
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Sesto, nije и logici prava da se sistemski zakon(i) donose и okolnostima 
dekonstrukcije jednog drzavnog sistema/sklopa kao sto је (Ьila) drzavna zajednica 
Srblja i Crna Gora. 1 

Sedmo, sistemski zakoni se ро pravilu ne donose za ono podrucje drustvenih 
odnosa koje је dugo predstavljalo pravnu prazninu, koje је Ьilo izvan svake pravne 
uredenosti, posto је vec tom okolnoscu "savrseno jasno" da је rec о tzv. zanemare
nom/zaparlozenom polju drustvenih odnosa, tj. rec је о pitanjima koja nisu ni hitna 
ni nasusnog znacaja za opstanak drustva, nacije, drZ:ave, itd. 

Ustaljene odlike sistemskih zakona nisu ( ovog puta) imale oЫigatoran uticaj 
za predlagaca Zakona. Naprosto, Zakon о crkvama i verskim organizacijama predla
gac је "nahodenjem ро svojoj volji", bez posebne argumentacije, proglasio za "sis
temsld zakon ustavnog karaktera koji uz тапје ili vece povremene izmene odnosno 
dopune oblcno Ьiva па snazi sve dok traje jedan driavni ili drиStveni sistem" (vidi 
Obrazlozenje Predloga zakona)! Iz takvog, krajnje hipoteticnog stava о "jednakoj 
trajnosti" Gednog) zakona о crkvama i verskim zajednicama i Gednog) drzavnog/ 
drustvenog sistema izveden је "strateski princip" о sistemskom prozimanju crkve i 
drzave и Srblji i postavljen krajnji politicki/verski cilj desekularizacUe Srblje и osvit 
XXI veka. Na taj nacin је Zakonom о crkvama i verskim organizacijama kao i Za
konom о vracanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, sistematski i 
sistemski politika prikrivena verom а driava prekrivena crkvom ! 

ISTORIJSКI PRIKAZ 

U srpskoj pravnoj istoriji postoje brojni zakoni/propisi koji regulisu pitanje 
odnosa crkve i drZ:ave. 

Prvi zakon koji regulise odnos crkve i drzave usvojen је godinu dana ро 
donosenju Sretenjskog ustava (l 835. god).2 Zakon pod naslovom Nacertanije о du
hovnoj vlasti izglasala је Narodna skupstina 21. maja 1836. godine. Duh i logika 
ovog zakona, vise ili manje, prozima sve docnije zakone о odnosima izmedu drzave 
i crkve и 19. i prvoj polovini 20. veka! 

Posle Nacertanija о duhovnoj vlasti na snazi su Ьili sledeci zakoni: Ustro
jenije duhovne vlasti Knjaievstva Srbskog, usvojen 1847. godine; Zakon о crkvenim 
vlastima pravoslavne vere, usvojen 1862; Zakon о crkvenim vlastima istocne pravo
slavne crkve (donet 1890.). Hatiserifom (1830. godine) i Ukazom о ravnopravnosti 
gradana (1859. godine) priznata је ravnopravnost jevrejske zajednice и Srbф. Uka
zom kneza Mihaila Obrenovica Srblja је 1868. godine zvanicno priznala slobodu 

Zakon о crkvama i verskim organizacijama u RS donetje 20. aprila 2006, а referundum za sticanje nezavis
nosti RepuЫike Crne Gore odrian је 23. maja 2006. dokje Zakon о vracanju (restituciji) imovine crkvama i 
versk1m zajednicama u RS donet 25. maja 2006! 

"Sretenjski ustav" је Ьiо па snazi svega dve nedelje nakon dono~enja, kadaje najpre do~lo do njegove priv
remene, а potom do trajne suspenzije. 
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ispovedanja islamske vere, а Ukazom kneza Aleksandra Karadordevica iz 1853. 
godine zajemcena su i utvrdena prava nepravoslavnih hrisf:anskih podanika (protes
tanti: luterani i kalvinisti). Delovanje Rimokatolicke crkve је ozakonjeno Zakonom о 
konkordatu izmedu Kraljevine Srblje i Svete stolice (1914. godine). 

И Kraljevini Jugoslaviji doneti su sledef:i zakoni kojima је ureden religijski 
sistem drиStva: Zakon о Srpskoj pravoslavnoj crkvi (1929.), Zakon о verskoj zajed
nici Jevreja (1929.), Zakon о Islamskoj verskoj zajednici (1930.) i Zakon о evange
licko-hriscanskim crkvama i Reformovanoj crkvi (1930). 

Sustina verskih zakona и visestranackom sistemu и Jugoslaviji kao parla
mentarnoj monarhiji izrazena је и nastojanju driave da jasno odredi i zakonom za
jemci slobodu vere, da prizna i naglasi pozitivnu ulogu crkve и narodnom zivotu, 
narodnoj kulturi i istoriji i da obezbedi sto bolje uslove za njeno delovanje и drustvu. 
Crkvaje и Kraljevini Jugoslaviji imala pravni status javne ustanove, odnosno javne 
organizacije i javnog sistema od znacaja za narodni zivot i drzavu. Upravo iz tih 
razloga zakoni su se и odredenom vidu bavili i unutra5njom organizacijom i uprav
ljanjem crkvom, i to uglavnom tako sto su nacela i odredbe iz crkvenog ustava, koji 
је donosen и saradnji sa driavom, prihvatani i preuzimani kao drzavna zakonska 
normativa iza koje stoji svetovna vlast. Drzavna vlast је na taj nacin sebl obezbedi
la/rezervisala dominantnu poziciju i preuzela staranje (obavezu da nadgleda) da se 
crkveni ustav i crkvene uredbe dosledno primenjuju и praksi. Na taj nacin drzava 
је ostvarivala odredenu kontrolu nad crkvenim zivotom. Najvainije odluke najvisih 
crkvenih tela mogle su da stupe na snagu tek kad ih potvrdi nadlezni ministar, а neke, 
kao sto је hirotonisanje novih episkopa, kad ih obnaroduje vladar, na osnovu izbora 
kojije prethodno izvrsio Sabor i cijuje odluku Kralju preporuci(va)o ministar. Mini
stri prosvete, finansija i gradevina takode su potvrdivali odluke crkvenih tela koje su 
doticale delatnosti za koje su pomenuti resori Ьili nadlezni. Posebnim podzakonskim 
aktimaje utvrdena materijalna sigurnost nosilaca vere (svestenici, verski sluzbenici, 
verski poglavari, daci i profesori verskih skola), kao i duznosti i obaveze gradana 
prema crkvi, posebno duznosti drzavnih sluzbenika. Isto tako, vemicima је uredba
ma obezbedeno pravo da pod jasnim i unapred propisanim uslovima koriste verske 
usluge i namiruju svoje verske potrebe. 

U drugoj polovini 20. veka и FNRJ/SFR Jugoslaviji doslo је do radikal
nog raskida sa prethodnom (monarhistickom) zakonodavnom tradicijom kojom su 
uredivani odnosi izmedu drzave i crkve. Zakonom о pravnom poloiaju verskih za
jednica koji је donet na saveznom nivou 1953. god. crkva је odvojena od drzave. 
S jedne strane, Zakon nije predvidao mogucnost da gradanska vlast moze da utice 
na unutrasnju organizaciju i na odlucivanje о strogo crkvenim pitanjima, kakav је 
slucaj Ьiо sa ranijim zakonima. S druge strane, Zakon nije predvideo ucesce crkve и 
javnom politickom zivotu, ali је dao crkvi punu autonomiju и verskoj sferi delova
nja gde јој i jeste mesto. Zakon nije pominjao ni jednu od brojnih crkava i verskih 
zajednica pojedinacno; samobltnost, posebnost, tradicija i stecena prava nikome nisu 



DE/SEKULARIZACIJA POD OKRILJEM ZAKONA 615 

potvrdena. Naprotiv, sve raznorodne crkve, koje su imale i tradiciju i poseban pravni 
polozaj, podvedene su pod zajednicki nazivnik "verske zajednice" odnosno udru
zenja gradana. Rezim osnivanja verskih zajednica Ьiо је potpuno liberalan: status 
verske zajednice mogla је da doblje svaka verska grupa prostim cinom prijavljivanja; 
nisu predvidani nikakvi uslovi za prihvatanje prijave, niti su vodeni centralni registri 
prijavljenih verskih zajednica. 

Ustav SFRJ iz 1974. godine и odeljku "Slobode, prava i duznosti coveka i 
gradanina" (с!. 174.) utvrduje sekularizaciju crkvene od svetovne vlasti, odvojenost 
crkve od drzave i konsekventnu privatnost ispovedanja vere. 

"Ispovedanje vere је slobodno iprivatnaje stvar coveka (kurziv, R.S., V.S.). 
Verske zajednice odvojene su od drzave i slobodne su и vrsenju verskih poslova 
i verskih obreda. Verske zajednice mogu osnivati samo verske skole za spremanje 
svestenika. Protivustavna је zloupotreba vere i verskih delatnosti и politicke svrhe. 
Drustvena zajednica moze materijalno pomagati verske zajednice. Verske zajednice 
mogu, и granicama odredenim zakonom, imati prava svojine na nepokretnostima". 

Nakon donosenja Ustava SFRJ 1974. godine, SAP Vojvodina је 1976. go
dine donela pokrajinski Zakon о pravnom poloiaju verskih zajednica. Pokrajinski 
Zakon konkretizuje ustavni princip sekularizacije sadrzan и saveznom, repuЬlickom 
i pokrajinskom Ustavu, saglasno multikonfesionalnim okolnostima Vojvodine. 

Zakon о pravnom poloiaju verskih zajednica SAP Vojvodine, pored ostalog, 
predvida i propisuje: verske zajednice su odvojene od drzave; ispovedanje vere је 
slobodno i privatna је stvar coveka; gradani slobodno osnivaju verske zajednice; 
pravo је coveka da pripada ili ne pripada verskoj zajednici; verske zajednice mogu 
vrsiti samo verske obrede i verske pos\ove; verske zajednice su gradanska pravna 
lica; sve verske zajednice imaju isti pravni polozaj; verske zajednice mogu osnivati 
samo verske skole za pripremu svestenika i internate za smestaj i ishranu polaznika 
ovih skola; verska pouka moze se izvoditi и prostorijama verskih zajednica и kojima 
se obavljaju verski obredi i verski poslovi; verske zajednice slobodno organizuju i 
obavUaju verske obrede i verske poslove и hramovima, dvoristima i portama hramo
va na groЬ!jima i drugim prostorima koje saglasno zakonu odrede и te svrhe; verske 
zajednice mogu izdavati versku stampu i verske puЫikacije za obavestavanje vernika 
о pitanjima iz oЫasti vere i delatnosti verskih zajednica, za vrsenje verskih obreda 
i verskih poslova i za druge svrhe iz delatnosti verskih zajednica; verske zajednice 
mogu и granicama odredenim zakonom imati pravo svojine na nepokretnosti; (с!. 2., 
3., 4., 5.,6.,9., 14., 19.); itd. 

Godinu dana posle pokrajinskog zakona, 1977. godine donet је Zakon о 
pr~vnom poloiaju verskih zajednica SR SrbUe. Ovaj Zakon и duhu Ustava Repu
Ы1ke, saveznog ustava i saveznog zakona о pravnom polozaju verskih zajednica 
(1953.) princip sekularizacije konkretizuje slicno vojvodanskom zakonu. Pri tome 
Zakon zabranjuje: izazivanje ili raspirivanje verske netrpeljivosti, mrznje ili razdora; 
prisilu na ulazak ili ostajanje и clanstvu (neke) verske zajednice; prisilu ucesca и 
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verskim obredima, procesijama i drugim verskim manifestacUama; Zakon ne pred
vida: mogucnost uzivanja posebnih privilegija za svestenike, verske predstavnike ili 
pripadnike neke veroispovesti; oslobadanje pripadnika pojedinih verskih zajednica i 
njihovih predstavnika od opstih gradanskih, vojnih ili drugih duznosti na koje Ustav 
obavezuje sve gradane; Zakon traZi za pohadanje verske nastave odobrenje оЬа rodi
telja, odnosno staraoca i pristanak maloletnika; itd. 

Zakon о pravnom polozaju verskih zajednica SAPV prestao је da vaZi 1989. 
godine usvajanjem Ustavnih amandmana na Ustav SR Srblje i donosenjem Ustava 
RS 1990. godine kadaje fakticki doslo do ukidanja pokrajina и RS i (tada formalno 
postojecoj) SFRJ, а repuЬ\icki Zakon о pravnom po\oZaju verskih zajednica је pri
menjivan na се\ој teritoriji RepuЬ\ike Srblje. RepuЫicki Zakon о pravnom po\oZaju 
verskih zajednica је primenjivan do stavljanja van snage 1993. na osnovu Zakona о 
prestanku vazenja odredenih zakona i drugih propisa, jer nije Ьiо uskladen sa Usta
vom RepuЬ\ike Srblje iz 1990. godine. Od tog vremena, sve do donosenja Zakona о 
crkvama i verskim zajednicama (april 2006.) RS, dakle, vise od jedne decenije ovo 
pravno-socijalno podrucje је и pravnom vakuumu!3 

POLIТIKA PRIKRIVENA VEROM - DRZAVA PREKRIVENA CRKVOM 

Zakon о crkvama i verskim organizacijama RepuЬ\ike Srblje pokrece brojna 
pitanja i provocira odredene primedbe pravne, socioloske i politikoloske prirode - и 

"nacelu" i и "pojedinostima". 

/. Primedbe "и пасе/и": 
1. Sekularizacija (fr. secularisation od lat. saecu\um - vek) znaci posvetov

ljenje, odvajanje vere od drzave i crkve od politike. Pod tim se pojmom podrazumeva 
prelaz iz crkvenih sluzbl и svetovni status odn. emancipacija obrazovnih i vaspitnih 
institucija od religioznog uticaja (Filipovic 1965: 359-60). Sekularizacija је tekovi
na Francuske burzoaske revo\ucije i ugradena је и teme\je svih zapadnih liЬeralnih 
demokratija. Njena svrha је ogranicenje zloupotrebe verskih dogmi и drustvenom i 
drzavnom zivotu. Nasuprot sekularizaciji stoji desekularizacija, а pod ruku sa njom 
ide klerikalizacija, proces и kome odredena drustvena o\igarhUa, oblcno predvodena 
svestenstvom ili ulemom, zeli da iskoristi verske dogme и svrhu zemaljskih ciljeva, 
pre svega vlasti i vladanja nad ljudima i podanicima. Кlerikalizacija (gr.: кА.r~рб~; 
\at.: clerus) oznacava snaZno nastojanje svestenstva i crkve da ima odlucujuci uticaj и 
drzavnim poslovima i politickim stvarima; da ima prvenstvenu ulogu kako и "drzavi 
bozijoj" tako i и "drZavi zemaljskoj". Zakonom о crkvama i verskim organizacijama 
od uvodnih do prelaznih i zavrsnih odredbl vlasti и RS multiplikuju verski kic i ucvr-

3 Krajem 80-tih godina repuЫitki Sekretarijat unutr~njih poslova (SUP) priprema Nacrt zakona о pravnom 
polo:!aju verskih zajednica SR Srblje. Тај zakonodavni projekatje i~ao najavnu raspravu ali nije doЬio pozi
tivne komentare niti је u~ao u parlamentamu proceduru. 
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scuju razliku medu ljudima, medu kulturama i medu konfesijama na ovom prostoru. 
Vlast se toboze bori za evropske principe, а и praksi izra.Zava prezir prema njenim te
meljnim tekoviпama, kao sto је sekularizacija. (Doduse, mi i пismo evropska zemlja, 
mi smo опај danteovski limЬ/krug, gde gresпe duse tra.Ze milost). 

2. Zakonom о crkvama i verskim zajednicama је "jedпim potezom pera 
zakoпodavca" (Kirchmaпп) degradiraп "priпcip gradaпstva", potkopan је i опаkо 
slabasaп temelj vladaviпe prava/pravпe drzave, sistemski је uspostavljeпa deseku
larizacija, klerikalizacija i teokratizacija drustva i ozbiljпo је пagovesteпa prevlast 
kanoпskog prava! Procesi teokratizacije i klerikalizacije srpskog drustva zapoceti su 
raspadom Jugoslavije а пastavljeпi su etпickim ratovima, пacioпalistickom histeri
jom i "globalпom" aпomijom koja је zavladala na ovim prostorima. U takvim okol
пostima SPC је uletela u пеЬrаnјепе prostore koje је dr2:ala пedemokratska i sпа.Zпо 
nacioпalпo оЬојепа politicka пomenklatura. Crkva, preciznije SPC zaposeda vec tada 
politiku i taj se proces iпtenzivira i produЬljuje. 

Repravoslavizacijaje jedna od пajizrazitijih drustvenih pojava prilicno koп
troverzпe traпzicije u Srblji. U tim "prestrojavanjima" SPC пastoji da ponovo zauzme 
onaj drustveпi polozaj koji је izgublla revolucijom i uspostavljanjem komunistickog 
rezima (u FNRJ/SFRJ). Опа zeli ponovo da zadoblje vodecu drustvenu ulogu i tako 
obezbedi sebl odlucujuci uticaj na celokupan drustveni zivot, vaspitпi, obrazovпi, 
politicki narocito. 

Samo stanje srpskog drustva navodi crkvu па to da tra.Zi vracanje пacionali
zovaпe imovine i da se и drustveпo-ekoпomskom pogledu organizuje ро "selektiv
nim" пacelima savremeпog kapitalizma. Ona zna da се и novim drustveпim prilikama 
пј еп uticaj zavisiti od пјепе ekoпomske moci. Na taj пacin опа izbegava egzisteпciju 
zavisпu od пeizvesne i skromпe dr2:avпe sinekure (ali drzavпe doпacije пе odblja). 
Prioritet, dakle, vidi и organizacionoj i ekonomskoj osпovi svog delovanja. Pravпu 
regulativu svog drustveпog statusa, ро logici stvari, shvata kao пadogradпju stvamo 
stecene ekoпomske i drustveпe moci. Istovremeno, crkva (SPC) ра i politicke straпke 
koje deluju pod njenim uticajem, zadrzavaju autoritarni model poпasanja а politic
ku ideologizaciju svojih pozicija jacaju и pravcu zavicajпog (srpskog) пacioпaliz
ma i koпfesionalпog (pravoslavпog) fuпdamentalizma. Dakle, Zakon о izmenama i 
dopunama zakona о osnovnoj skoli, odn. Zakon о izmenama i dopunama zakona о 
srednjoj skoli (zakoпi koji uvode veroпauku и drzavпe skole) а nakoп toga Zakon о 
crkvama i verskim zajednicama i Zakon о vracanju (restituciji) imovine crkvama i 
verskim zajednicama spajaju obrazovпu, versku, politicku i ekonomsku moc crkve, а 
suverenitet drzave stavljaju pod okrilje crkveпog suvereniteta. Na taj пacin crkva "ро 
sili zakoпa i logici stvari" postaje politicki i ekoпomskipremocпiji faktor/subjekt i od 
svog darodavca - srpske drzave! 

3. U savremeпom drustvu (i daпas) postoje tri rezima/modela odпosa crkve 
i drzave: rezim drzavne crkve, rezim priznatih crkava i rezim odvojenosti crkve od 
driave. Reiim drzavne crkve postoji u pojedinim katolickim zemljama, veciпi mus-
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limaпskih zemalja i u Eпgleskoj. U takvom sistemu drzavпom је proglaseпa јеdпа 
crkva, kojoj pripadaju Ьrојпе povlastice, dok druge crkve пisu zаЬrапјепе, ali drzava 
пi па koji пасiп пе poma.Ze пiti olaksava пjihov rad. Reiim priznatih crkava karakte
risticaп је za multikoпfesioпalпe zemlje i u пjemu su sve crkve slobodпe, ali drzava 
zakoпom prizпaje odredeпe crkve i sa пjima stupa u medusobпe odпose, koje пајсеsсе 
karakterise materijalпa pomoc i пadzor паd radom prizпatih crkava, ali i uzdrzavanje 
od mesaпja u пjihov rad. S druge straпe, drzave u ovom rezimu uspevaju da crkvama 
пametпu zabraпu vrseпja verskih delatпosti u po\iticke svrhe. Rezim prizпatih crkava 
imalaje Kraljeviпa Jugoslavija. Reiim odvojenosti crkve i driave је daпas пajzastup
ljeпiji и svetu. Smatra se daje ovo jediпi rezim koji, s obzirom па potpuпo пeutralaп 
stav drzave u odпosu па sve crkve, и potpuпosti jemci puпu s\obodu veroispovesti, 
koja је јеdпа od osпovпih ustavпih sloboda coveka i gradaпiпa. RepuЫika Fraпcuska 
је 1905. godiпe prva uvela rezim odvojeпosti crkve i drmve, а taj rezim prihvatila је 
posleratпa komuпisticka Jugoslavija (Bodiroga 2004: www. drama.org.yu). 

Zakoпskim reseпjima о odпosu crkve i drzave и Zakoпu о crkvama i ver
skim zajedпicama izvrseпa је restitucija па staпje reiima priznatih crkava Kraljeviпe 
Jugoslavije и varijaпti tvrdeg i superiornog odпosa SPC и odпosu па (savremeпu 
daпasпju srpsku) drzavu koji Ьi se pre mogao ozпaciti kao reiim driavne crkve sto 
је u multikoпfesioпalпom i mu\tikulturпom drustvu krajпje пetoleraпtпo i diskrimi
пatorno! 

Il Primedbe и "pojedinostima ": 
1. Trijumfom filozofije prosveceпosti (izlazak coveka iz samookrivljujuceg 

maloletstva /I. Капt / te pozivaпje па sopstveпi razum /Sapere aude!/) otvoreпi sukob 
izmedu drmve i crkve јепјаvа а mogucпost postojaпja crkveпe drzave (tzv. "bozije 
drzave") gubl realпe izglede. Crkva i drzava postaju samosta\пi i odvojeпi eпtiteti а 
odпos izmedu пjih reguliSu pravпa (i druga) pravila koja obezbeduju stabllпost drus
tveпih odпosa u ce\iпi. 

Ustav RS iz 1990. godiпe u с\. 41. st. 2. jemci slobodu veroispovesti i pro
k\amuje priпcip eksplicitne odvojenosti crkve od driave. Suprotпo Ustavu, Zakoп о 
crkvama i verskim orgaпizacijama пormira rigidaп rezim prizпatih crkava (od cl. 10. 
do с\. 15.) uspostavljajuci tako koпtiпuitet sa crkveпim rezimom koji је postojao u 
KraUeviпi Jugoslaviji. Na taj пасiп ovaj Zakon koji su doпele sadasпje srpske vlasti 
пе samo sto potkopava ustavпe temelje па kojima se i sama odrzava пеgо gradane 
pravпo uverava da пikada i пisu ziveli u RepuЫici vec iskljucivo i samo u Moпarhi.. , 
JI. 

2. Zakoп о crkvama i verskim zajedпicama utvrduje sledece delatпosti crkava 
i verskih zajedпica: bogosluzbeпu delatпost; obrazovпu delatпost; kultumu delatпost 
(cl. 31. - с\. 44.). То zпaci: crkva i verska orgaпizacija mogu orgaпizovanjem razli
citih iпstitucija i udruzeпja kao i podsticaпjem razlicitih duhovпih pokreta da obпav
ljaju bogat uпutrasпji zivot; da osпivaju поvе ma.nastire, parohije i druge iпstitucije i 
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da obnavljaju one koje је raspustio prethodni rezim. Nadalje, crkva moze snazno da 
se angazuje u karitativnoj, socijalnoj, vaspitnoj (da organizuje vlastito skolstvo, da 
organizuje vaspitne ustanove za decu, da stekne patronat nad religiozno-moralnom 
nastavom u javnim skolama), zdravstvenoj oЬ!asti itd.; da organizuje vlastite tzv. 
civilne drustvene grupe, kao sto su staleska drustva pedagoga, lekara, privrednika, 
omladinska udruzenja; crkva moze kroz sopstveni kapital u imanjima i bonitetima 
da osniva ustanove i institucije putem kojih intenzivira svoj drustveni uticaj. Putem 
takvog kapilarnog i magistralnog prozimanja citavog drustvenog organizma crkva 
zadoblja stalan, presudan i privilegovan uticaj u drustvu, drugim recima, crkva ak
tivisticki i delatno prekriva i samu drzavu. Vladina ideja da driava sa crkvom us
postavi slobodne saradnicke odnose u okolnostima kada crkva vec osvaja hegemon 
uticaj i kad sve ide na ruku crkve, tesko da moze redizajnirati neki novi "brudersaft" 
izmedu ta dva entiteta koji istorUski i civilizacijski, kulturoloski i filozofski odavno 
ne stoji u medusobnom zagrljaju. (Ako nekad i jesu Ьili u zagrljaju, onda је to vise 
bllo medusobno gusenje nego izraz prijateljstva). 

3. Autonomija verskih obrazovnih ustanova Zakonom о crkvama i verskim 
organizacijama garantovana је јасе i ubedljivije od autonomije drzavnih univerziteta 
prema postojecem Zakonu о univerzitetu. Naime, verske obrazovne ustanove imaju 
organizacionu i programsku autonomiju. Crkva i verska zajednica samostalno utvrduje 
nastavni plan i program, udzbenike i prirucnike, postavlja i razresava nastavno i ostalo 
оsоЫје i vrsi nadzor nad radom verske obrazovne ustanove (с!. 15.). 

4. U с!. 43. Zakona navedeno је da "Radi unapredivanja verske slobode i 
slobode informisanja crkve i verske zajednice imaju pravo da u skladu sa Ustavom i 
zakonom koriste javni radiodifuzni servis, kao i da samostalno ostvaruju sopstvenu 
informativnu i izdavacku delatnost". Na taj nacin crkve i verske zajednice stoje na 
dvojnom koloseku informativnog i versko-propagandnog uticaja; jednom, koji је dr
zavni i koji prema crkvi ima serviserske obaveze, i drugom, svom koji је "privatni" i 
na(d) koji(m) drzava nema nikakve ingerencije. 

5. Zakon о crkvama i verskim zajednicama (с!. 8) daje takav stepen autono
rnnosti svestenim licima da se time pravno i prakticno narusava princip poopstivosti 
prava u pravnoj drfuvi. Svestena lica uzivaju ekskluzivan imunitet koji nemaju "oblc
ni" gradani, ра cak ni visoki drzavni zvanicnici. Crkve autonomno donose presude а 
drzava sluzi u svrhu pukog egzekutora tih crkvenih odluka. 

6. Zakon (с!. 18.) za upis crkava i verskih zajednica u Registar Ministarstvu 
se podnese prijava koja sadrzi "odluku о osnivanju verske organizacije sa imeni
m~ prezimenima, brojevima identifikacionih dokumenata i potpisima osnivaca od 
naJmanje 0,001% punoletnih drzavUana RepuЫike Srblje koji imaju preblvaliste u 
~epuЫici SrЬiji prema poslednjem zvanicnom popisu stanovnistva ili stranih drzav
IJa~a sa stalnim boravkom na teritoriji RepuЫike SrЬije". То, drugim recima, znaci 
da Је potrebno oko 8.000 potpisa za registraciju (neke) verske zajednice, sto stavlja 
u privilegovan polozaj vec formiranu versku zajednicu vecinske nacije i suprotno 
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tome, u neravnopravan polozaj stavlja versku zajednicu neke manje etnicke grupa
cije. Pri tome se javlja poseban proЫem jer se javnim izjasnjavanjem о pripadnosti 
nekoj veroispovesti (putem davanja potpisa) otvoreno krsi konvencija о ljudskim 
i manjinskim pravima koja garantuje pravo neizja5njavanja о veroispovesti. lstov
remeno, pri registraciji verskih zajednica nadleznom ministarstvu (i ministru) data 
su siroka diskreciona ovlascenja koja mogu ici na stetu pojedinih verskih zajednica. 
Venecijanska komisija је ukazala и pripremnoj fazi na ovu diskriminatomu odredbu 
ali је ona ipak ostala и zakonu. 

7. Zakon о crkvama i verskim zajednicama sadrzi pojmove kao sto su: cr
kva, verska zajednica, verska organizacija, verska delatnost, verska ustanova itd. 
Ni jedan od ovih pojmova nema "operativnu" zakonsku definiciju zbog cega postoji 
mogucnost pozivanja "u poslednji cas" na "hermeneuticku gimnastiku" prilikom pri
mene, sto nije pozeljno ni и pravnoj praksi ni u drustvenim okolnostima. Itd. 

Zakljucak: Vrlo cesto se kaZe daje bolji i los zakon nego kad nema nikakvog 
zakona. Na ovaj zakon о crkvama i verskim zajednicama cekalo se dugo u okolnos
tima koje nisu iSle na ruku ni drzavi ni crkvi, ni Bogu ni ljudima. Ako se na moderan 
Ustav RS ceka vec citavu "vecnost", zasto se na valjan Zakon о crkvama i verskim 
zajednicama nije moglo sacekati jos neko vreme? Najzad, za5to da se "novi" Ustav i 
"stari" zakon pravno sudare Ьа5 na verskom pitanju? 
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DE/SECULARIZATION UNDER ТНЕ AUSPISIES OF ТНЕ ВILL 

SUMMARY 

This paper dea\s with the juridica\ and sociological analysis oftwo Ьills that 
were passed in April and Мау 2006: Churches and Religious Communions ВШ and 
Restitution ој the (Wordly) Goods to the Churches and Religious Communions Bill. 
The paper is structured into 3 segments: Introductory Remarks, Historical Outline 
(Retrospective) and Politics under the Religion - State under the Religion. First part 
(!ntroductory Remarks) deals with the concise analysis of the Churches and Reli
gious Communions ВШ. Historical retrospect contains chronology of all the bills and 
regulations on churches and religious communions that were passed throughout our 
juridica\ history. Politics under the Religion - State under the Religion is the final 
part of this article that incorporates juridica\ and sociological analysis (in principle 
and in details) ofthe Churches and Religious Communions ВШ and Restitution ој the 
(Wordly) Goods to the Churches and Religious Communions ВШ. 

Кеу words: desecu\arization, clericalization, churh, religious communions, 
Ьill. 
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ULOGA ZENE U VERSKOM POKRETU 

dr Zorica Kuburic 

SAZETAK 

U skoro svim verskim pokretima pojavljuje se jedna darovita licnost koja svojim zi
votom i radom vrsi poseban нticaj, usmerava razvoj i slнzi kao model identifikacije za vernike. 
Harizmatske sposobnosti verskih voda mocno deluju na sledbenike. Njihov uticaj ne slabl ni 
posle smrti, kao da postaje jos misticniji i jos jaci jer se mnogima pridaju osoblne svetosti ра 
cak i bozanskih moci. Skoro sve verske vode, proroci i ucitelji Ьili su muskarci. Da li postoje 
verske zajednice u kojimaje zena voda, prorok, ucitelj koji se citira i pamti? Kada i gde su 
se pojavile prve zene koje su Ьile toliko mocne da pokrenu milione ljudi da im veruju i da ih 
s\ede? Sta se dogada s pokretima koji su predvodeni uticajnim zenama? Da li postoji razlika 
izmedu Istoka i Zapada u odnosu prema ulozi zene u religiji? Posmatrajuci ovaj proЫem iz 
perspektive Ьivsecg socijalistickog i revitalizovanog pravoslavnog okruzenja, koje oprezno 
otvara svoj pogled prema Zapadн, и ovom radн svojн paznju нsmericemo prikazivanjн zene 
и sluzbl jednog verskog pokreta и Americi koji se u 19. veku brzo prosirio na sve kontinente. 
Zena ро imenu Elen Vajt ili Jelena Vajt (Ellen White - 1827-1915), rodenaje u metodistickoj 
porodici (Harmon) и Gorhamu, drzavi Meine. U Srblji је poznata vec vise od jednog veka 
pre svega ро svojim knjigama, ро vernicima koji suje prevodili, citali i propagirali u okviru 
adventizma. Medutim, Elen Vajt postala је jos poznatija i ро kriticarima koji su se posvetili 
tome daje osporavaju. 

Кljucne reci: verski pokret, verske vode, milerizam, adventizam, zena u religiji, 
Ellen White. 

Zahvaljujuci modernim tehnologijama informacije su postale veoma brzo 
dostupne i u kolicini koja prevazilazi mogucnosti njihovog kompletnog sagledava-
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nja. Danas је dovoljno samo otkucati ime autora i pregledati sajtove na internetu. 
Kadaje rec о Elen Vajt, skoro sve knjige su dostupne i и elektronskoj formi i putem 
kljucnih reci zeUene informacije stizu brzo i lako. Medutim, ovaj tekst sam pocela 
da pisem za potrebe Zenskih studija u Novom Sadu i naucni skup posvecen zenama 
u religiji, u periodu pre Ыiskosti s internetom. U radu sam vise pa:Znje posvetila 
knjigama i clancima о Elen Vajt i knjigama koje је ona pisala s posebnim osvrtom na 
teme iz oЫasti vaspitanja i na ucenje о opravdanju verom sa implikacijama koje ono 
izaziva u zivotu vernika. Ono о cemu nisam pisala а sto је moguce pratiti na internetu 
jesu brojne rasprave na razlicitim forumima i rascepi unutar adventistickih vernika 
na one koji veruju i one koji ne veruju u prorocki dar Elen Vajt. U Americi su neki 
propovednici doblli otkaz upravo zato sto su imali negativan stav prema spisima Elen 
Vajt, dok su s druge strane, oni koji su prenaglasavali znacaj spisa Elen Vajt i stavljali 
ih iznad BiЫije, okarakterisani kao sekta i kao ku\t. Biografije Elen Vajt starnpane su 
u znacajnim puЫikacijama (Dictionary of American Biography, American Biogra
phical Нistory, NotaЫe American Women) i brojnim clancima. Informacije о Elen 
Vajt od njenih savremenika isto kao i Ьiografa, prikazuju је kao zenu koja је vodena 
zeljom da uzdigne humanost (Noorbergen, 1972). 

Stavovi prema zenama i njihov polozaj u razlicitim religijama i verskim za
jednicama rnenjao se tokom vremena. Ipak, kao da postoji neka pravilnost koja uka
zuje daje uloga zena u verskim zajednicama znacajnija u njenirn pocecima, margina
lizovana u periodima osvojene moci od strane muskaraca, da Ьi se opet u periodima 
kriza zena pojavila kao nosilac verskog zivota. 

Tako је Ьilo i u periodu formiranja adventnog pokreta (prva polovina 19. 
veka) kada nije Ьilo neoЬicno da zene budu lideri, pastori, propovednici, urednici, 
pisci. Ovaj verski pokret utemeljenje upravo uticajem kojije izvrsila Elen Vajt (El\en 
White - 1827-1915), о kojoj се vise reci Ьiti u ovom radu. Istina mnogi autori navode 
ime Viljema Milera kao osnivaca, medutim, njegov uticaj odnosio se samo na period 
do Velikog razocarenja 1844. godine, posle koga se broj vernika znatno smanjio, а 
grupa koja је nastavila da radi i raste kao verski pokret Ьi\а је upravo ona u kojoj је 
Ьila Elen Vajt. Viljem Miler (Miller William - 1782-1849) је Ьiо prvi koji је и Ame
rici росео da propoveda vest о skorom Hristovom dolasku, na temelju prorockog 
\anca iz Knjige proroka Danila 8:14-17, а one koji su se pridruzili njegovom ucenju 
Ьilli su nazvani mileritirna. Miler је 1833. godine doЬio dozvolu od Baptisticke crkve 
da rnoze da propoveda kao njen sluzbeni propovedinik. Medutim, Milerov pokret 
је Ьiо medu-crkveni pokret, bez posebne organizacije koji је Ьiо inspirisan duhom 
vremena и kome је versko probudenje posebno Ьilo pokrenuto и hriscanskom svetu 
zabranjenom knjigorn Manue\a Lakunca (Manue\ Lacunza - 1731-1801, Dolazak 
Mesijin и slavi i velicanstvu. Lakunca se rodio u Santiagu, drzava Cile, postao је c\an 
jezuitskog reda i Ьiо је zareden za svestenika. Posle proterivanja iz Ci\ea, nastanio 
se prvo и Spanф а zatirn и Italiji Ыizu Bolonje gde је i napisao svoje delo о dolasku 
Mesije na spanskomjeziku 1790, а kasnije је prev~deno na latinski, talijanski i engle-
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ski. Ono је izvrsi\o veliki uticaj pocetkom 19. veka, narocito и protestantskoj sredini 
(Seventh day Adventist Encycopedia, 1976; Golublc, 1973 :302-308). 

Pored ove religijske podloge za davanje veceg znacaja verovanju и Drugi 
Hristov dolazak, znacajno је napomenuti da је to Ьilo vreme nastanka Darvinove 
teorije о evoluciji, koje је poljuljalo teisticki koncept i pobudilo kreacionisticki od
govor и ocuvanju doktrine о svetkovanju subote kao sedmog dana sedmice i secanja 
na Stvaranje sveta (1.Mojsijeva 2:3). Tako је ovaj verski pokret Ьiо inspirisan kako 
verskim tako i drustvenim faktorima. 

Lazar Milin (1986:76), poznati apologeta и Srpskoj pravoslavnoj Crkvi pise 
da је Jelena Vajt (1827-1915) Ьila vrlo energicna i darovita zena koja је и toku svog 
dugog zivota napisala 43 knjige i brojne brosure i oko 4.000 raznih clanaka. Njen uticaj 
Ьiо је presudan i ро pitanju svetkovanja subote и ovoj zajednici. Naime, iako su adven
tisti и pocetku svetkovali nedelju, Lazar Milin nagla5ava da је neka Jevrejka ро imenu 
Rahilja Preston presla и advetnizam i росе/а propovedati da treba praznovati subotu. 
Golublc (1982: 143) kaZe da је Rahela Preston Ьila baptistkinja sedmog dana koja је 
dosla и ovu zajednicu da сије nauku о Hristovom drugom dolasku (1844). Vemici te 
zajednice pozvali su је da se pridruzi njima и cekanju Hristovog dolaska, а ona, sa svoje 
strane, pozvala је njih da prihvate svetkovanje subote ako zaista zele da budu spremni 
kad Histos bude dosao. ProucavajuCi ЬiЫijska mesta koja govore о suboti i potrebl 
posovanja Dekaloga, vemici iz Va5ingtona prihvatili su svetkovnje subote. То је podr
Za!a Elen Vajt i to su dva kljucna verovanja adventista (adventus = dolazak) koja su se 
ugradila и ime: Adventisti sedmog dana- "Seventh day Adventist Churche". 

Zanimljivo је napomenuti da је odusevljenje za propovedanje о Drugom 
Hristovom dolasku celome svetu а posebno Jevrejskom narodu takode zaZivelo medu 
zenama и Americi. Tako је jos 1848. godine vernica iz Filadelfije otisla и Palestinu da 
propoveda Hrista i postuje Subotu. 

Vecina drugih zena и tom periodu Ьilaje ukljucena и pokret umerenosti koji 
је vodila gospoda Henri. Njoj је Generalna konferencija, rukovodece organizaciono 
telo koje је formirano 1860. godine (Battle Creek, drzava Michigan), 1898. godine 
dala pastorsku dozvolu za rad i ona је pocela da organizuje Odeljenje za zene i da 
objavUuje clanke и casopisima, medutim, posle njene smrti sve se to brzo ugasilo. 
Tek 1990. godine ponovo se pocinje sa sluzbom za zene. Ideja koja је pokrenula 
sadasnje vode ove protestantske zajednice, jeste kako pronaci nacin da se organizuje 
veliki potencijal zena и crkvi (а to је 70% vernisva). Zvanicno 1995. Odeljenje za 
zene је postalo sastavni deo organizacije, а od 2.000. godine navedeno је и Crkve
nom prirucniku ро kome se organizuju lokalne crkve, а to znaci da se na svim nivo
imд orgnizacije formiraju odeljenja za zene koja imaju pre svega misijski karakter, 
medutim velika paznja se posvecuje tome da и svim kulturama и kojimaje prisutan 
adventizam, zeni bude obezbedeno dostojanstvo. 

Kada razliciti autori pisu о adventizmu kao glavne karakteristike oblcno na
vode da је za adventizam specifiCno ucenje da је 1844. godine Hristos usao и nebesko 
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svetiliste da sudi gresima mrtvih i zivih, svetkovanje subote i verovanje da је Elen 
Vajt (El\en G. White) imala prorocki dar (Shriver, 1992). 

КО ЈЕ ZAPRAVO ВILA ELEN VАЈТ? 

Adventni pokret utemeljen је radom zene, Elen Vajt (Ellen White), koja је 
punih 70 godina neumomo radila i usmeravala svojim vizijama adventni narod, а 
danas preko njenih knjiga i clanaka oЫikuje se religijska svest adventista. Od 1844 
kadaje primila prvu viziju, imalaje preko 2.000 vizija koje se smatraju prorockim. 
Propovedi, dnevnici, narocito svedocanstva i pisma obuhvataju daljih 60.000 stranica 
rukopisnog materijala. Elen Vajt napisalaje oko 4.500 clanaka и raznim casopisima, 
i objavila oko 90 knjiga, vecih i manjih, ciji је uticaj Ьiо snazan. Osim knjiga religij
skog sadrzaja, objavilaje i nekoliko knjiga zdravstvenog i vaspitnog karaktera. U red 
ovih poslednjih spadaju: »Temelji hriscanskog vaspitanja« (Fundamentals of Chri
stian Education), »Saveti roditeljima, uciteljima i ucenicima« (Counsels to Parents, 
Teachers and Students) i » Vaspitanje« (Education) (Froom, 1972; А. White, 1973). 

Medutim, kao paradoks, Elen Vajt nije nikada Ьila na nekom zvanicnom 
polozaju, nije Ьila rukoplozeni propovednik, i nikada nije primila nikakvu platu od 
Crkve sve do smrti svoga muza, iako је Ьila uz sve to i majka cetvoro dece. Као da 
је imala dva zivota, preko 35 godinaje radila zajedno sa svojim suprugom Dzemsom 
Vajtom (James White, 1821-1881). Naime, njena ljubav otpocela је kada је imala 
17 godina, и februaru 1845. godine и Orrington, Main, mestu gde је Dzems Vajt Ьiо 
mladi propovednik. Posle godinu i ро dana zajednickih putovanja i susreta oni su se 
vencali i kao propovednicki par, kasnije porodica, selili su se i puno putovali zajedno. 
On је Ьiо 6 godina stariji od nje, ziveo је sezdeset godina i napustio је и njenoj 54. 
godini. Elen Vajt је jos skoro 35 godina zivela i veoma intenzivno radila kao udovica 
sve do tihog odlaska и 88. godini zivota. U subotu 24. jula 1915. godine svecano је 
ispratilo preko 4.500 ljudi. 

Premajednom dokumentu kojije Elen Vajt popunila 1909. godine za Gene
ralnu Konferenciju, Elen Vajt Ьila је visoka 158 cm, imala је sive oci, а и 81. godini 
imala је 63,5kg. Pored vizija koje је imala i koje је zapisivala i propovedala, pisala 
је i dnevnik i brojna pisma, sila је, radila u basti, sadila riЬizle, kupila seno, jahala. 
Materijalno stanje Ьilo је skromno. Dugo su ziveli и tudim kucama, tek 1856. godine 
preselili su se prvi put u vlastiti dom. Киса је imala 6 prostorija, danas је to muzej 
(Lindsay, 1990). 

Elen Vajt kao majka о seЬi pise da и perodu detinjstva njene dece nikada nije 
dozvolila da oni misle kako је brzo mogu izvesti iz takta. Nikada nije seЬi dozvolila 
ostru rec. Kada Ьi Ьila uznemirena, i kada је osecala da Ьi је nesto moglo isprovoci
rati, rekla Ьi: "Deco, ostavicemo to sada i nista vise necemo о tome reci. Pre spavanja 
ponovo сето о tome porazgovarati." Imajuci sve to vreme za razmisljanje ona Ьi 
predvece s decom razgovarala smireno i mogla је da se prema njima pona5a veoma 
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prijatno u svim situacijama. Kada Ьi zbog poslova otputovala, deci је pisala pisma 
l! kojima ih је hrabrila da budu dobri. U pismima im је davala podrsku i upucivala 
na Boga i njegovu ljubav i zastitu. U jednom pismu svom dvanaestogodisnjem sinu 
(1859) na kraju је napisala da sacuva pisma koja mu pise, i da ih cita cesto, i ako Ьi 
Ьiо bez majcinske brige, pisma се mu Ьiti od pomoCi. 

О Elen Vajt moglo Ьi se pisati na razlicite nacine. Bila је proveravana i u 
toku zivota i kao prorok i kao pisac, а i kasnije su njeni spisi izazivali patnjujavno
sti. GoluЬic (1982) kate daje u pocetku u redovima adventista primana sa izvesnim 
nepoverenjem. Vode pokreta su uvek opominjali vernike da se cuvaju onih koji misle 
da su primili snove i vizije, da Ьi time sacuvali vernike od latnih proroka. Tako su i 
vizije ove mlade devojke primane u pocetku s kritikom i skepticizmom. Prve godine 
njenog javnog rada Ьile najteze, prvo zbog mladosti i nenaviknutosti na javni rad, 
drugo zbog toga sto nije imala iza sebe organizovanu crkvu koja Ьi је pomagala ma
terijalno i moralno. Pokret se posle razocarenja 1844. godine podelio а fanatici koji 
su se pojavili zeleli su da zadoЬiju kontrolu nad pojedinim grupama adventista. Опа 
је energicno ustala protiv tih fanatika i otvoreno ihje zigosala da su oЬicne varalice, 
sto nije Ьilo prijatno ni njima ni njihovim simpatizerima, а ni njoj samoj jer је jednom 
prilikom zapisala da је zelela da umre da Ьi se oslobodila odgovornosti koje su је 
pritiskivale (GoluЬic, 1982: 140). 

Pitanja koja Ьismo mog\i da postavimo su: da li је ona pravi prorok, da li 
su njene vizije od Boga, da li su istinite, da li је prepisivala tude komentare, kako 
је utica\a na ljude koji su је sledili i citali, da li је Ьila emocionalno zdrava ili samo 
jedna od emocionalno uznemirenih mistika? 

Prema literaturi u kojoj se pise о Elen Vajt mozemo zakljuciti da nije imala 
mnogo protivnika, jer prema recima Waltera Martina (1997) covek koji је najvise 
inspirisao kriticare (90% pisanog materijala) i sam najvise napadao Elen Vajt, Ьiо је 
(Dudley М. Canright), zapravo Ьivsi adventisticki propovednik i licni prijatelj poro
dice Vajt koji је napustio adventizam 1887. godine i postao baptisticki propovednik, 
а razlogje Ьiо licni sukob sa Elen Vajt (moj utisakje daje rec о rivalstvu). 

U ovom radu posmatramo Elen Vajt kao zenu koja је uspela da svoj zivot 
osmisli u radu i da bude uticajna, uprkos teske povrede u detinjstvu, koju је jedva pre
zivela i koja је onesposoЬila za dalje skolovanje. Njena moc kao da је proizilazila iz 
njene nemoci. U svojim spisima iskazuje da se u svemu oslanjala na Boga, verovala 
mu је i Ьila sigurna da опо sto radi је njegovo delo. Zato nije Ьila licno ni ponosna 
ni uvredena, vec prepustena vodstvu, kao posrednik, koji tipicno zenski istrajava и 
napornom radu i deluje dugo i nezno. Njena orijentacija nisu Ьile spoljasnje promene 
kod ljudi. Instira\aje na razvijanju cvrstog karaktera i sama se u tome ogledala. 

Naime, Ellen Harmon (1827-1915), rodena је u metodistickoj porodici u 
Gorhamu, driavi Meine. Dok је jos Elen Ьi\а dete, njena porodica se preselila u 
Portland, gde su Ьili clanovi Metodisticke crkve. U devetoj godini, dok se vracala iz 
skole, dozivela је tesku nesrecu kada јој је jedna ucenica bacila kamen u lice od cega 
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se oпesvestila i zbog velikog guЬitka krvi Ьi\а skoro tri sedmice и пesvesпom staпju. 
Dve godiпe пiје mogla disati па поs i Ьi\а је slabog zdravlja. Zbog toga је пapustila 
skolu и dvanaestoj godiпi. 

Nekoliko godiпa pre »velikog razocareпja« (1840 i 1842) porodica Harmoп 
је prisutvovala Milerovim predavanjima и Portlaпdu i prihvatila је adveпtпu vest. 
Еlеп Vajt smatra da је vreme пјепоg оЬrасепја Ьilo и martu 1840. Zbog prisustvo
vanja Milerovim predavanjima 1843. godiпe porodica Harmoп је Ьila iskljuceпa iz 
Metodisticke crkve. U to vreme опа је Ьi\а veoma slabog fizickog zdravlja i lekari su 
rekli da песе dugo ziveti. U decembru 1844. godiпe опа је posetila и Portlaпdujedпu 
zeпu и cijoj kuci је prvi put primila viziju dok је Ьi\а па molitvi. Drugu viziju imala 
је па pocetku 1845, ра trecu i tako preko 2000 vizija (Noorbergeп, 1972; Mihaljcic, 
1994). Опо sto је dalo posebпi pecat adveпtпom pokretujeste vizija 1847. godiпe о 
potreЬi svetkovaпja subote. Najduza vizija trajala је oko 4 sata. Vizije su Ьi\е osпov 
пјепоg delovaпja, пjimaje 70 godiпa slikovito preпosila znaceпja iz BiЫije i adveп
tпom narodu u\ivala povereпje, а i pos\e smrti preko uticaja пјепih knjiga i c\anaka. Iz 
пjenog рега iza5\o је dvadeset i pet milioпa reci (Noorbergeп, 1972). Golublc (1982) 
пagla5ava da јој је samo Bog dao potrebпu snagu i mudrost, jer опа sama пiје imala 
пikakvu vecu literalпu spremu. Njeno skolsko obrazovanje Ьi\о је vrlo skromпo. 

О pocetku svog rada Elen Vajt pise: »Do tog vremeпa пisam mogla pisati. 
Моја drscuca ruka пiје mog\a cvrsto drZati pero. Ali za vreme dok sam imala viziju 
andeo mi је zapovedio da пapisem sto mi је Ьi\о pokazano. Poslusala sam i brzo sam 
pisala. Moji su zivci ojacali, i od tog dапаје moja ruka Ьila cvrsta.« 

О svom kasпijem radu pisala је 1892. godiпe iz Australije: »Otkako sam 
пapustila Ameriku (pre godiпu i ро) пapisala sam 2000 straпica. Ја ovo пе Ьih mogla 
пapisati da me Gospod nije ојасао i и velikoj meri Ьlagoslovio. Nikada me ova moja 
desпa ruka пiје izпeverila« (White, 1915: 90). !пасе, Е\еп Vajt је 1891. godiпe otpu
tovala и Australiju i ostala sve do 1900. godiпe gde је nastojala da se osnuje skola и 
kojoj се se pripremati mladi propovedпici. Verovala је da skola treba da bude izvaп 
grada, da fizicki rad bude sastavпi deo vaspitaпja. Tako је 1895. godiпe kup\jeпo 
imaпje "Avoпdale" i sagradeпa је skola koja је росе Ја s radom 1897. godiпe. 

Iz pos\edпjih godiпa пјепоg zivota znacajпo је spomeпuti jos dva datuma: 
godiпu 1905. kadaje па пјеп predlog kupljпo imaпje Loma Liпda i kasпije otvoreп 
mediciпski fakultet, i godiпu 1909. kada је posledпji put putovala iz Kalifomije и 
Vasiпgtoп da Ьi prisustvala Gепеrа\пој koпfereпciji (Golublc, 1982). 

Е\еп Vajtje, dakle, delovala пе samo perom vec i recju. О пјој kao darovitom 
govomiku svedoci delo American Вiographical Нistory of Eminent and Self-made 
Меп, stampaпo 1878. godiпe, и kome је posveceп zпatan prostor zivotopisu Еlеп 
Vajt. U tom delu, koje је izdala јеdпа svetovna americka izdavacka kuca (Americaп 
Biographical History of Emiпeпt апd Self-made Men, 1878), stoji пapisano da је 
kao govorпik, gda White јеdпа od пajuspesпUih medu zeпama koje su se istak\e kao 
govornici и pos\edпjih dvadeset godiпa. Nјеп jezik, iako jedпostavan, рuп је sпage. 
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Kadje nadahnuta svojim predmetom, onaje veoma recita i drzi brojne slusaoce tako 
rekavsi bez daha. Vise puta је govorila pred velikom puЬ\ikom о svojim omЩenim 
temama i uvekje Ьila primljena s velikim odusevljenjem (GoluЬic, 1982). Predava
nja kojaje drzala Ьila su i na otvorenom prostoru, pod satorima, pred puЬ\ikom cijije 
broj cesto prelazio 20.000 ljudi. Prica se da је и to vreme njen glas Ьiо snaZan i da se 
mogla cuti bez pojacivaca vise od jedne milje. 

Kada је Elen Vajt govorila pred sirom javnoscu, njene omiljene teme Ьile 
su hriscanska umerenost i hriscanski dom. О hriscanskoj porodici i vaspitanju dece 
takode је napisala dosta knjiga koje su udzbenici roditeUima u adventistickoj crkvi 
о tome kako da vaspitavaju svoju decu. Kolaric (1976) u knjiz Krscani па drugi 
naCin kaze da је Elen Vajt postala najvatreniji propagator nove vere. Iako је Ьi\а 
majka cetvoro dece, ona је stigla spremati govore, baviti se organizacijom crkve, 
pisati c\anke. 

Zanimljiv је podatak koji se moze naci i na sajtu (The Official Ellen G. White 
Website, September 19, 2006) da је Elen Vajt drZa\a govore ро crkvama ali i na ot
vorenom prostoru, na trgovima i u gradskim zatvorima. Prisustvovalaje i zasedanju 
Generalne konferencije koja је ponudila Elen Vajt i njenom sinu da posete Evropu, 
sto su oni prihvatili i proveli vreme od 1885 do 1887. godine. Za vreme tog boravka 
u Evropi prvo su posetili Englesku, gde је provela nekoliko sedmica i odrZa\a pet 
predavanja и javnim dvoranama. Iz Engleske је otputovala u Svajcarsku, u Bazel, 
gde је Ьiо njen dom za vreme boravka u Evropi. Za to vreme posecivala је Dansku, 
Norvesku, Svedsku, ltaJUu, Francusku i Nemacku. Posebno interesovanje је pokaza\a 
za Valdenzanske doline и lta\iji (GoluЬic, 1982). 

TEORIJA VASPIТANJA U SPISIMA ELEN VАЈТ 

Knjiga »Vaspitanje« izdataje 1903. godine na engleskom jeziku. Prvi put 
na srpskohrvatskom jeziku objavljenaje 1912. godine pod naslovom »BiЬJUska pe
dagogija«, u prevodu Prof. dr Pavla R. Radosavljevica, docenta eksperimentalne pe
dagogije na Univerzitetu и Njujorku, u izdanju Bogoslovskog Glasnika Pravoslavne 
bogoslovije и Sremskim Karlovcima (Vajt, 1980). 

Na prvoj stranici knjige Vaspitanje pise: » Vaspitanje znaci skladno razvijanje 
telesnih, dusevnih i duhovnih sila. Ono priprema ucenika za radosnu slиZbu и ovom 
svetu i za uzvisenUu i radosnUu sluzbu u svetu koji се doci ... Ljubav, temelj stvaranja 
i otkupUenja, takode је temelj pravog vaspitanja.« СЩ је »Obnoviti u coveku sliku 
njegovog Tvorca, vratiti ga u stanje prvobltnog savrsenstva, podstaci razvoj njegovog 
tela, uma i duse, kako Ьi Ьiо ostvaren bozanski cilj stvaranja - to је delo otkupljenja. 
То је ci\j vaspitanja, veliki cilj zivota« (Vajt, 1980. str. 13). 

Elen Vajt smatra da pravo vaspitanje nije prisilno poucavanje nespremnog 
i neprijemcivog uma. Pre svega potrebno је pobuditi interesovanje а onda pokazati 
licni primer jer kaZe ona »oni koji drugima iznose istinu moraju sami ziveti u skladu s 
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njenim nacelima« (Vajt, 1980. str. 35). Sve one osoblne karaktera koje roditelj zeli da 
vidi и svom detetu, mora izgradivati и sebljer је dete najbolje ogledalo и kojem rodi
telj moze videti odraz svojih navika i vladanja (Sings of the Times, Sept. 9, 1886). 

Ona takode istice da је vazno raditi u skladu sa ljudskom prirodom jer Bog 
koji је usadio и srce coveka neku zelju, omogucuje i njeno zadovoljenje. Svaku spo
sobnost koju daje on nastoji da razvije. Drugim recima ona smatra daje Bog stvorio 
coveka sa odredenim potrebama i dispozicijama i da prema nasledenim mogucnosti
ma treba se ponasati odgovomo jer Bog ocekuje od coveka najveci moguci uspeh: 
»Bozji ideal za njegovu decu је visi od najvise ljudske misli. Poboznost - slicnost 
Bogu - to је cilj koji treba da se dostigne. Pred ucenikom se otrvara put stalnog 
napredovanja. On ima cilj koji treba da postigne, uzor do kojeg treba da se uzdigne, 
koji sadrzi sve sto је dobro, cisto i plemenito. On се и svakoj grani pravog znanja 
postizati najveci moguci uspeh za najkrace moguce vreme« (Vajt, 1980. str.16). Ova
kvo vaspitanje, smatra Elen Vajt, ne moze da se zavrsi и ovom zivotu, vec се da se 
nastavi и buducem. 

Individualizam karakteristican vise za Zapadni svet prisutanje i u stavovima 
Elen Vajt. Ona smatra daje svako ljudsko Ьiсе obdareno individualnoscu, sposobno
scu misljenja i delovanja. Zadatak pravog vaspitanja је da vezba mlade da misle, а 
ne da samo odratavaju misli drugih ljudi. Umesto obrazovanih slablca, iz vaspitnih 
ustanova treba da izlaze ljudi koji се Ьiti sposobni da misle i deluju, ljudi koji su 
gospodari а ne robovi okolnosti, ljudi koji se odlikuju sirinom uma, jasnocom misli 
i hrabroscu и svojim uverenjima. Takvo vaspitanje pruza vise nego da samo discipli
nuje um; vise nego da samo uveZЬa telo. Ono јаса karakter, tako da istina i postenje 
ne budu zrtvovani seblcnoj zelji ili svetovnoj amblciji. Jer »najveca potreba svetaje 
potreba za ljudima - ljudima koji se ne daju ni kupiti ni prodati, Jjudima koji su u 
dublni svoje duse posteni i casni, ljudima koji se ne Ьоје nazvati greh njegovim pra
vim imenom, ljudima cija је savest verna duznosti kao magnetska igla polu, ljudima 
koji се stajati na strani pravednosti makar se nebo srusilo.« (Vajt, 1980. str. 49). 

Iz navedenih citata vidi se da је naglasak na moralnom vaspitanju ali da se 
tezi svestranom razvoju licnosti. Na str. 209. Elen Vajt objasnjava zasto: »Mlade treba 
pouciti da teze razvijanju svih svojih sposobnosti, kako manjih tako i vecih. Mnogi su 
skloni da ogranice svoje ucenje na odredena podrucja, prema kojima imaju prirodnih 
sklonosti. Ove greske se treba cuvati. Prirodne sklonosti ukazuju na smer и zivotnom 
pozivu i, ako su valjane, treba ih patljivo negovati. Istovremeno, mora se imati na 
umu da uravnotezen karakter i uspesan rad na Ьilo kom podrucju zavise, и velikoj 
meri, od skladnog razvitka koji је rezultat brizljivog, svestranog pripremanja.« 

I konacno Elen Vajt smatra da snaga, vreme i razum su samo pozajmljeno 
Ыаgо, da sve pripada Bogu, i svako mlado Ьiсе treba da odluci da ih upotrebl za naj
uzvisenije ciljeve. Svakom mladicu i devojci i svakom detetu odreden је posao koji 
treba da obavi da Ьi se Bog proslavio i covecanstvo oplemenilo. 
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Kako ostvariti tako visoke ideale? Elen Vajt smatra preko porodice, jer 
»porodica је Ьila u sredistu sistema vaspitanja koji је uspostavljen u Edemu« (Vajt, 
1980. str 29). 1 posle pada u greh, porodicaje Ьila skola, а roditelji su Ьili ucitelji. 1 и 
doba patrUaraha vaspitanje se pretezno dobljalo u porodici jer su и njoj najpovoljniji 
uslovi za razvitak karaktera. Oni ljudi koji su se udaljili od Boga, gradili su sebl 
gradove, u njima se skupljali, uzivali и sjaju, raskosi i poroku, koji i danasnje gradove 
Cine ponosom i prokletstvom sveta, kaZe Elen Vajt. Ali ljudi koji su se cvrsto drzali 
Bozjih nacela zivota boravili su и poljima i brefuljcima. Oni su obradivali zemlju i 
gajili stoku, i u tom slobodnom i nezavisnom zivotu, koji im је prиZao prilike za rad, 
poucavaje i razmisljanje, ucili su od Boga i poucavali svoju decu njegovim delima i 
putevima. 

Elen Vajt smatra da porodica cesto nije dorasla svom zadatku, а razlog је 
nespremnost da se saraduje s Bogom и vaspitanju svoje dece. 1 samim roditeljima 
potrebno vaspitanje i disciplina. Kada govori о Izraelskom narodu posle izlaska iz 
Egipatskog ropstva ona pise: "Као zrtve dugogodisnjeg robovanja Ьili su neznalice, 
nevaspitani i izopaceni. Imali su malo znanja о Bogu i malo vere u njega. Bili su 
zbunjeni 1afnim ucenjem i iskvareni svojim dugim dodirom s neznabostvom. Bog 
је zeleo da ih uzdigne na visi moralni nivo, i zato је nastojao da im pomogne da ga 
upoznaju« (Vajt, 1980: 30). Adventisti svoje ucenje temelje na BiЬ\iji. Stari zavet 
podjednako im је vaZan kao i Novi zavet. Moralni zakon sa Sinaja i svih 1 О zapovesti 
utkan је u doktrinu kao i Hristova Zrtva na Golgoti. 

Teorija vaspitanja u spisima Elen Vajt daje roditeljima savete i uputstva kako 
da se ponasaju prema svojoj deci. Mnogo puta u svojim spisima naglasavalaje zna
caj porodicne atmosfere (White, 1923; 1982; 1977). Ona kaze da dom treba da bude 
malo Nebo na Zemlji, mesto na kome se 1jubav neguje, а ne namemo gusi. Nasa 
sreca zavisi od negovanja te ljubavi, razumevanja, i prave Ijubaznosti jednog prema 
drugome (Testimonies for the Church, Vol.3, р.539). 

Za porodicnu atmosferu pre svega odgovomi su roditeUi pise Elen Vajt: >>At
mosfera koja vlada dusom oceva i majki ispunjava celu kucu i oseca se svuda u domu 
(Manuscript 49, 1898). Roditelji и velikoj meri izgraduju atmosferu и porodicnom kru
gu, ра ako dode do neslaganja izmedu оса i majke i deca се primiti isti duh (Letter 18Ь, 
1891 ). Za decu dom treba da bude najprivlacnije mesto na svetu. Deca imaju osetljivu 
prirodu koja se zasniva na 1jubavi. Njih је lako zadovoUiti i lako unesreciti. Nemim 
zahtevima, recima ljubavi i postupcima, majka moze da ih veze za svoje srce (Мinistry 
of Healing, р. 388). Domu ne sme da nedostaje toplina (Review and Herald, Feb. 2, 
1886). Elen Vajt poziva roditelje da budu srecni i da zivot svoje dece ucine srecnim, sto 
је vise moguce, jer jedino и toploj porodicnoj atmosferi deca mogu da nauce da vole i 
svoje roditelje na zemlji i svog nebeskog Оса (White, 1971 ). 

Osim porodicne atmosfere Elen Vajt govori i о metodama vaspitanja i savetuje 
roditeUima da pravila doma sprovode mudro i s \jubavlju, а ne gvozdenom palicom,jer 
се deca dobrovoljnom poslusnoscu odgovoriti na zakon ljubavi. Ona kafe: »Pohvalite 
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svoju decu kad god mozete. Nastojte da im zivot ucinite sto srecnijim ... Imajte па umu 
da su deci potrebпe пе samo ороmепе i karanja, nego i ohrabreпja i pohvale, prijatna 
topliпa va5ih ljubaznih reci (Couпsels to Teachers, Parents, and Studeпts, р. 114). 

Kada govori о disciplini Еlеп Vajt naglasava da је cilj discipliпe da uvez
bava dete da vlada sobom. Ono mora da nauci da se oslanja па sebe i da sobom 
upravlja. Zato, cim stekпe sposobпost rasudivaпja, пjegov razum treba pridobiti da 
pristaпe na poslusпost. Medutim, ona naglasava da roditelj i i ucitelj i treba da se trude 
da usmeravaju razvitak deteta, ne ometajuci ga и tome suvisnom koпtrolom. Suvise 
пadzora је isto tako stetпo kao i premalo. Nastojanje da se »slomi volja deteta« је 
teska pogreska, пaglasava Еlеп Vajt i kakZe da su umovi razliciti i prisiljavaпje moze 
da osigura prividпu poslusпost, ali kod mnoge dece izaziva jos odlucпiju pobuпu u 
srcu. Cak i kad roditelj i1i ucitelj uspe da postigпe koпtrolu koju zeli, posledice песе 
Ьiti пista mапје stetпe ро dete. Discipliпovanje ljudskog Ьiса koje је uslo и razumne 
godine mora se razlikovati od obucavanja пете zivotiпje. Osim toga опа smatra da 
пiје Bozja volja da se tako vlada Ьilo cijim umom. Oni koji oslaЬ!juju i1i uпistavaju 
iпdividualпost, preuzimaJU odgovomost koja moze imati samo lose posledice. »Dok 
su pod koпtrolom, deca mogu izgledati kao dobro obuceпi vojпici; ali kad пestane 
koпtrole, vidi se da karakteru пedostaje sпage i cvrstiпe. Posto пikada пisu пaucili 
da upravljaju sobom, mladi пе poznaju nikakvih ograпiceпja osim zahteva roditelja i 
ucitelja. Kad пjih пеstапе, ona ne zпaju kako da se sluze svojom slobodom, i cesto se 
predaju uzivaпjima koja ih vode и propast« (Vajt, 1980. str.256). 

Da su teorija i praksa cesto и raskoraku svedoce i ove reci: »Namaje potrebno 
vise radosпih roditelja i vise radosпih hriscana. Mi smo suvise zatvoreпi и sebe. Cesto 
i svojoj deci uskracujemo ljubaznu i ohrabrujucu rec, srdacan osmeh, а tako se ропа5а
mо i prema пevoljпima i obeshrabreпima« (Review and Herald, Jan. 29, 1901). 

Еlеп Vajt poziva roditelje: »Roditelji, pruzite svojoj deci ljubav: ljubav dok 
su mali, ljubav и raпom detiпjstvu i ljubav и mladosti. Ne mrstite se па пjih, а s va5eg 
lica пеkа uvek Ыista vedriпa« (Maпuscript, 127, 1898). Jer ljubav пе moze dugo 
opstati bez izraZavaпja, а опа se izraZava recima, pogledima i delima, а oseca se u 
glasu (Vajt, 1984. str. 86). 

Stavovi adveпtista prema porodici, deci i vaspitaпju, па teorijskom plaпu, 
mogu se procitati i и mпogim drugim kпjigama. U osпovi smatra se da је porodica 
пајЬitпiја drustveпa jediпica и kojoj se пaglasavaju odgovomosti: i to dece prema 
roditeljima (2.MojsUeva 20, 12), odgovornosti bracпih drugovajedпo prema drugom 
(2.Mojsijeva 20, 14; 1.Korincaпima 7,5) i odgovornosti roditeUa prema deci. 

Duzпosti roditelja prema deci daleko premasuju zadovoljavaпje fizickih po
treba. Duzпosti roditelja obuhvataju odgajanje za koristaп zivot (Price 22,6); osetlji
vost prema пjihovim emocioпalпim potrebama (Kolosaпima 3,21) i, пajvafuije od 
svega, versko poucavaпje (5.Mojsijeva 6,7). Poukama i primerom roditelji odlucuju 
о verskom usmeravanju svoje dece. Nista drugo пе utice па detetov odпos prema 
Bogu kao roditelji (Rice 1987). 
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NAUKA О OPRAVDANJU VEROM 

Nauka о opravdanju verom koju је ucila i naglasavala Elen Vajt nije nova 
nauka. То је ista nauka koju su propovedali Avgustin, Luter, Kalvin, Vesli i drugi. 
Nauka о opravdanju verom је odigrala veoma vafuu ulogu и zapocinjanju velike 
Reformacije, ali i и formiranju protestantske etike koja је snazno uticala na psihicki 
zivot pojedinca, porodice i citavog drustva (Verber, 1997; Kuburic, 1996; 2006). 

Artur Danijels (Arthur Daniells) је autor knjige - »Hristos nasa praved
nost«. Interesantan је istorijat nastanka ove knjige. Na sastanku Savetodavnog veca 
Udruzenja propovednika, koje је odrzano и drzavi Ajova, 1924. godine izglasano је 
da staresina Danijels bude zamoljen da nacini kompilaciju tekstova Elen Vajte koji 
govore о opravdanju verom. Tragajuci ро knjigama i casopisima koji su objavljeni 
izmedu 1887. i 1912. godine Danijels kaZe daje prona5ao prekrasne i dragocene dra
gulje istine koji su Ьili skriveni te da је Ьiо zadivljen i pun strahopostovanja prema 
velicini zadatka koji mu је Ьiо poveren da izvuce iz zaborava ovu dragocenu istinu. 
Imajuci и vidu sve sto је procitao i poznavajuci stanje Crkve, on kaZe: »Bozja rec 
jasno ocrtava put opravdanja verom; spisi Duha prorostva razraduju i prosiruju ovu 
temu. U svojoj zaslepljenosti i tromosti srca, mi smo odlutali daleko od tog puta, i и 
toku mnogih godina nismo cenili ovu dragocenu istinu« (Daniells 1941.str.6). 

Elen Vajt је veoma jasno iznosila svoj stav ро pitanju opravdanja verom na 
stranicama casopisa Review and Herald, medutim ti clanci Ьili su samo jednom ob
javljeni. Najveci deo Ьiо је brzo zaboravljen, zajedno s brojem casopisa и kojem је 
ugledao svetlost dana. Ovo nam govori da је adventizam и svom pocetku zastupao 
teoriju о opravdanju delima, iako је Elen Vajt stalno i iznova upozoravala vemike na 
zaЫudu и koju је Crkva upadala. Та zaЬ!uda је Ьila opisivana kao fatalna pogreska 
upadanja и formalizam; stavljanja formi, ceremonija, doktrina, оЬiсаја i aktivnosti na 
mesto stvamih iskustava koja se mogu steCi jedino zajednicom srca s Isusom Hristom. 
U toku cele 1887. godine Elen Vajtje nagla5avala da se formalizam uvlaci и Crkvu. 

Cega hriscani treba da se cuvaju? Elen Vajt је pisala и casopisu (Review and 
Herald 22. marta 1887) da vernici imaju mnogo vise razloga da se Ьоје onoga sto 
dolazi iznutra, nego onoga sto im preti spolja. Sama Crkva postavlja mnogo vise pre
preka vlastitom snaZenju i uspehu nego sto ih postavlja svet. »Kakvo је nase stanje 
и ovo svecano i strasno vreme?« pitala se Elen Vajt i и isto vreme odgovarala: »0, 
kakva oholost preovladuje и Crkvi, kakvo licemerstvo, kakva prevara, kakva ljubav 
prema odevanju, lakoumnosti i zabavama, kakva ljubav prema prvim mestima! Svi ti 
gresi su tako pomracili um da se ono sto је vecno ne moze razaznati!« 

Na Mineapoliskoj konferenciji koja је odrzana 1888. godine, kada su dva 
mlada propovednika, Waggoner i Jones uputila vrlo odredeno ijasno poruku о oprav
danju verom, Elen Vajt је podrzala ove ljude i potvrdila da su oni od Boga nadahnuti 
da objave najdragoceniju vest. Medutim, vest nisu primili na isti nacin svi ucesnici 
zasedanja; и stvari, cak је i medu staresinama Ьilo velikih razlika и gledanju. Jedni 



634 Dr Zorica Kuburic 

su и ovoj vesti videli najbltniju fazu evandelja i osecali dajoj treba dati veliki nagla
sak и svim naporima za spasavanje izguЫjenih. Bilo је i onih koji nisu blli sasvim 
sigurni и pravilnost »novog ucenja« te ga nisu niti prihvatili niti odbacili. Naialost, 
Ьilo је i onih koji su se ogorceno protivili propovedanju ove istine. Oni su se bojali 
da Ьi naglasavanje istine о opravdanju verom moglo baciti и zasenak ucenja kojima 
је od samog pocetka davano tako istaknuto mesto и istoriji Crkve, koja је veoma 
napredovala i bez nauke о opravdanju verom. Vodeni strahom da Ьi uzdizanje Ьilo 
kojeg ucenja adventni pokret izgublo svoj posebni karakter i snagu, oni su se odlucno 
protivili propovedanju ove »nove« istine. 

Ova razlicitost gledista medu staresinama imalaje ozblljne posledice. Doslo 
је do sukoЫjavanja i do odredenog otudivanja medu njima. Danijels kaie da nikada 
nije Ьiо puЫikovan potpuni izvestaj о objavljivanju istine о opravdanju verom na 
Generalnoj konferenciji и Mineapolisu, niti о diskusiji koja se о njoj vodila na tom 
zasedanju. Na osnovu ovog dogadaja mozemo da naslutimo kako nastaju raskoli и 
protestantizmu i kako tesko se prihvata neka nova ideja kada stare ideje zaposednu 
umove i pretoce se u vlast. 

Ovu nauku је Elen Vajt narocito obradila и svojim knjigama koje је napisala 
posle 1888. godine, i to и knjizi »Put Hristu«, »Misli s gore Ыazenstva«, »Hristove 
price« i narocito и ))Jsusovom zivotu« (Golublc, 1982). 1 ne samo и knjigama. Elen 
Vajt pise: ))Putovala sam iz mesta и mesto, prisustvovala sastancima na kojimaje Ьila 
propovedana istina о Hristovoj pravednosti. Smatrala sam prednoscu da stojim uz 
svoju bracu i da svedocim za vest sadaSnje istine; i videla sam daje Bozja sila pratila 
vest gde god је Ьila objavljivana ... Mi smo kao Crkva propovedali zakon sve dok 
nismo postali suvi kao brezuljci Gelvuje, na koje ne pada ni rosa ni kisa! Mi moramo 
propovedati Hrista и zakonu, i tada се Ьiti soka i hrane и propovedaг.ju, tek tada cemo 
moci da nahranimo izgladnelo Bozje stado. Ne smemo se nikako oslanjati na svoje 
zasluge, vec na zasluge Isusa iz Nazareta« (Review and Herald, March 11, 1890). 

Danijels (1941) opisuje kako se covek opravdava verom. On kaie: ))Jmamo 
coveka kojije roden и grehu. Njegovo zlokobno nasledstvo, nasledeno od otaca, ne
zamislivo је tesko. Njegova okolina је na najnizem mogucem nivou. 1 tada, na neki 
tajanstveni nacin, bozanska ljubav је zracima koji sijaju s Golgote, doprla i do nje
govog srca. On se obratio, pokajao, prizao svoje grehe i verom se uhvatio za Hrista 
kao svog Spasitelja. U tom trenutku svi njegovi gresi su oprosteni, njegova krivicaje 
izbrisana, Bog ga smatra pravednikom, i zato stoji pred Bogom potvrden, opravdan, 
bez krivice pred zakonom. 1 cela ta zaprepaScujuca, cudesna promena se moze zblti 
u jednom kratkom trenutku! То је opravdanje verom. 

Elen Vajt govori о uracunatoj i datoj pravdi: ))Pravednost kojom se oprav
davamo nama је uracunata. Pravednost kojom se posvecujemo nama је data. Prva 
nam daje pravo na Nebo, druga nas priprema za Nebo« (R&H, 4.jun 1895). ))Hristos 
nam pripisuje svoj bezgresni karakter i predstavlja nas Ocu neporocne kao sto је On 
neporocan« (R&H, 12. jul 1892). А svetost је predanje celog sebe Bogu; to је potpu-



ULOGA ZENE U VERSKOM POKRETU 635 

no pokoravanje srca i zivota nacelima Neba koja su u nas usadena (Desire of Ages, 
str.555). Prema drugom prevodu "svetost znaci nepodeljena odanost Bogu, znaci pot
puno potcinjavanje srca i zivota nebeskim nacelima" (Vajt, 1977Ь: 533). 

»Hladna, legalisticka religija nikada ne moze da dovede duse Hristu; jer је 
to religija bez ljubavi, religija bez Hrista (R&H, 20. mart 1894). Legalisticka religi
ja ima оЫiсје poboznosti. »Delima ne mozemo kupiti ulaznicu za Nebo (R&H, 18. 
oktobar 1894). Dakle, opravdanje verom nije formalizam. То su dva suprotna poj
ma. Formalizam је potpuno drugaCiji. Sediste mu је u razumu, а bavi se spoljasnjim 
okolnostirna, nevaznirn pojedinostima. On se zaustavlja na teoriji religije. Ne zadire 
duЬlje od forme i pretvaranja. То је religija bez radosti i bez ljubavi, jer ne donosi ni 
mir, ni sigurnost, ni pobedu. 

Elen Vajt је mnogo puta na razliCitim mestima pokusavala da objasni nacin 
spasenja. Hristovu pricu о deset devojaka (Matej 25,1-13) tumaci tako sto kaZe da 
su pet nerazumnih devojaka imale ziske koji predstavljaju poznavanje ЬiЫijskih is
tina, ali njima је nedostajala Hristova milost. Iz dana u dan su obavljale uoblcajene 
ceremonije i formalne duznosti, ali је njihova sluzba Ьila bez zivota, liSena Hristove 
pravednosti. Sunce pravednosti nije sijalo u njihovim srcima i umu, i zato nisu imale 
ljubavi prema istini koja Ьi u njihov zivot i karakter upisala lik i ime Isusa Hrista. Ulje 
milosti se nije smesalo s njihovim naporima. Njihova religioznostje Ьila suva ljuska 
bez prave jezgre. Cvrsto su se drzale formi doktrine, ali su skrenule s pravog puta 
u svom prakticnom hriscanskom zivotu; Ьile su pune svoje sopstvene pravednosti, 
nesposobne da u Hristovoj skoli nauce pouke, koje Ьi ih, da su ih provele u zivot, 
umudrile za spasenje (R&H,27. mart 1894). 

Elen Vajt cesto nije mogla da dopre cak ni do clanova vlastite zajednice, jer 
Ьilo је i onih kojma nije odgovaralo ono sto је ona govorila. No, ona је i daUe pisala i 
govorila sa pozicije protestantizma da је u toku vekova otpada, mrak pokrio zemlju i 
tama narode; a\i da је Reformacija probudila stanovnike Zemlje iz smrtonosnog dre
meta i mnogi su okrenuli leda svojim zaЬ\udama i predrasudama, svojim svestenicima 
i mucenjima tela, i poceli sluziti zivome Bogu, pretraZivti njegovu svetu Rec da Ьi 
nasli istinu kao neko sakriveno Ыаgо. Istina koju moze da pronade covek za sebe u 
hriscanstvu jeste Hristos koj i је mnogo spremnij i da da svoga Svetoga Duha nego sto su 
roditelji spremni da daju dobre darove svojoj deci (R&H, 22 i 29. novembar 1892). 

1 na kraju zelim da ukaZem da »mucenje tela« nije u sk\adu s naukom о 
opravdanju verom, jer kao sto covek ne moze da zaradi spasenje dobrim delima, ne 
moze tom spasenju da doprinese niti samokaZnjavanjem i ispa5tanjem zbog vlastite 
gresnosti. Hriscanski Bog је Bog ljubavi koji voli bezuslovnom ljubavlju. Verorn u 
krv Hristovu brisu se svi gresi vemika i Bozja pravednost se stavlja umesto njih. То је 
verovanje u opravdanje verom prikazano u delima Elen Vajt а ono predstavlja sustinu 
protestantske etike о kojoj је pisao Maks Veber. 
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STAVOVI ELEN VАЈТ PREMA CRKVENOJ INTELIGENICIJI 
1 MISIONARSКIM AKТIVNOSTIMA 

Analizom sadrzaja izabranih dela Elen Vajt (1994-1995) mozemo zapaziti 
da ona upotreЫjava rec inteligeпcija и psiholoskom i socioloskom znacenju. Inteli
gencija kao Bozji dar razvija se и ranom detinjstvu pravilnim vaspitanjem i cuva to
kom zivota harmonicnom ravnotezom izmedu intelektualnog i fizickog rada (White, 
1977). Proucavanje Svetih spisa doprinosi razvijanju uma, dok zanemarivanje prou
cavanja Reci Bozje dovodi do mentalne slabosti i nedelotvomosti, а kada se intelekt 
hrani napisima nenadahnutih ljudi, um zakrzlja i guЬi svoju istinsku vrednost (Vajt, 
1994а : 366). Ovde mozemo zapaziti da se inteligencija pojedinca ceni prema duhov
nim vrednostima (Kuburic, 1999 ; Kuburic, 2000). 

Telo i dиSa satkani su ujedninstveno i neponovljivo Ьiсе. Ljudsko telo kao "fi
zicka ma.5inerija" posmatra se sistemski i cesto koristi kao primer funkcionalnogjedinstva 
crkve ра cak i celog svemira. "Као sto su razliciti delovi ljudskog sistema ujedinjeni и 
formu savrsenog tela, i svaki ispunjava svoj zadatak и poslusnosti intligenciji koja vlada 
i upravlja celinom, tako clanovi crkve Нristove treba da se ujedine и simetricno telo, koje 
је podvrgnuto posvecenoj inteligeniciji koja vlada nad svim" (White, 1948). 

Spisi Elen Vajt (1994-1995) otvaraju prostor nevidljivog sveta, paralelni svet 
vernika. Ona smatra daje Crkva Bozja dole jedno sa crkvom Bozjom gore. Vemici na 
Zemlji i Ьiса na Nebu, koja nikada nisu zgresila, sacinjavajujednu crkvu. Sva nebes
ka inteligencija zainteresovanaje za sastanak sa svecima, koji se na Zemljli okupljaju 
na bogoslиZenju. Ona pise da novorodena deca na Zemlji imaju svoje andele svetlosti 
kao svoje pratioce. Та tiha zastita, nebeska strata, cuvari dobra, zainteresovani su da 
svaku dusu vode ka Hristu. Koliko је crkvena inteligencija Ыiska и svojim odnosima 
и molitvi i razmisljanjima i svojim zivotom nebeskoj inteligenciji? Kako је moguce 
proveriti licnu posvecenost pojedinaca i institucija koje za sebe tvrde da slusaju otkri
venja BoZja? Kako usaglasiti nivo nebeskih, idealnih, ideja, sa realnoscu Hriscanske 
crkve koja ima istorijske varijacije Bozanskih poruka isto toliko koliko i sada.5njih 
razlicitih tumacenja istih tekstova? Crkvena inteligenicja nudi sistemsko jedninstvo i 
potpunu sigurnost bez ikakve mogunosti proveravanja. Nedodirljivo i nepristupacno. 
Od vernika se zahteva poslusnost crkvenoj inteligenicji. Ona se ne dovodi и pitanje, 
jer је povezana s Bogom i njoj se veruje. 

Hriscanstvo и svom pocetku Ьilo је misionarski usmereno. "1 rece im: idite 
ро svemu svetu i propovedajtejevandelje svakome stvorenju." (Marko 16,15) "Idite 
dakle i naucite sve narode krsteci ih va ime оса i sina i svetoga Duha." (Matej 28, 19) 
"А oni izidose i propoveda.5e svuda". " (Marko 16,20) "А svaki dan и crkvi i ро 
kucama ne prestajahu uciti i propovedati jevandelje о Isusu Hristu." (Dela 5,42) 

Neke protestantske zajednice, medu njima i adventisti, veoma su misionarski 
angaZovane i svoju delatnost posebno pripremaju i obavljaju и velikim gradovima. 
Tako и knjizi Sluge jevanilelja, Elen Vajt posvecuj~ citava poglavlja и kojima pise о ne-
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ophodnosti rada u gradovima i о metodama rada u velikim gradovima jer "uoblcajenim 
naporima nije moguce zainteresovati ljude u danasnjim gradovima gde postoje tolike 
privlacnosti, zadovoljstva i zabave ... Nisu svi ljudi u svetu bezakonici i gresnici ... U 
palim crkvama ima ljudi i zena koji se zaista Ьоје Boga." (Vajt, 1994Ь., str. 312) 

U knjizi Dogatlaji poslednjih dana ima dosta naslova koji govore о velikim 
gradovima. "Veliki gradovi kao rasadnici poroka"; "Bozji sudovi се pogoditi velike 
gradove"; "Gradevine otpome na katastrofe pretvorice se u ~ерео" (White, 1997 ., 
str. 90) Ona navodi cak i imena gradova u Americi (Njujork, Cikago i Los Andeles, 
San Francisko i Ouklend i Drugi pokvareni veliki gradovi) za koje kaie da su postali 
zagadeni grehom. Za sve te gradove onaje pisalajos pre 100 godina da се Ьiti pogo
deni katastrofama i da vemici ne ulafu sredstva u podizanju skupih zgrada u velikim 
gradovima. "Veliki gradovi Ьiсе poprista nereda, nasilja i zlocina, i da се se ta zla 
umnozavati sve do kraja istorije ove Zemlje" (White, 1902: 84). 

Elen Vajt zakljucuje da sto vise ima ljudi na jednom mestu to vise ima i zla. 
"Duhovna tama koja prekriva celi svet ipak је jos gusca u prenaseljenim centrima ljud
ske populacije. Upravo u velikim gradovima evandeoski radnik srece se sa najupomi
jim nepokajanjem i sa najvecim potrebama. А u tim istim velikim gradovima, onome 
koji zadoblja duse pruZaju se najbolje prilike za rad."(White, 1997, str. 96) Citajuci 
njene spise mnogi vemici Ьili su spremni da napuste gradove. Tako је 1893. godine 
jedna grupa od 200 vemika iz Batl Krika blla spremna da napusti grad. Njen odgovor 
toj grupi Ьiо је da се znak za napustanje velikih gradova blti Nedeljni zakon. "1 kao 
sto је dolazak rimske vojske pod zidine Jerusalima judejskim hriscanima Ьiо znak da 
beze, tako се i izdavanje naredbe kojom se namece papski dan odmora, kad na5a nacija 
drsko bude sebl prisvojila to pravo, nama poslиZiti kao opomena. Tada се Ьiti vreme da 
napustimo velike graove, pripremajuci se cak da napustimo i manje, i da se povucemo 
u osamljene domove u zabaeenim mestima na planinama" (White, 1885: 465). 

ZAKLJUCAK 

Posto је Adventizam prisutan u skoro svim zemljama sveta, knjige Elen Vajt se 
prevode i stampaju paralelno sa sirenjem adventizma. Zbog velikog znaeaja i uticaja koji 
је Elen Vajt imala na vemike i na ovu hriscansku zajednicu, neki autori su је svrstavali 
medu kultove (Hoekema, 1963). Medutiш, drugi autori adventiste smatraju hriscanskom 
denominacijom koja vise nalikuje crkvi nego kultu (Martin, 1997). Razvojni put adven
tizma u periodu od preko 160 godina ima svoje faze i specificnosti. U pocetku је to Ьiо 
verski pokret sa znac~nim uticajem zena а posebno Elen Vajt, da Ы se kasnije instituci
onalizovala kao verska zajednica koja ima cvrstu hijerarhUu upravljanja, u kojoj ni sama 
Elen Vajt nije imala udela, sa tipicnim karakteristikama crkve kao institucije. 

Paralelno sa sirenjem adventizma, danas је prisutan skoro u svim drzava
ma sveta (206), siri se i saznanje о Elen Vajt i njenim knjigama. Svake godine broj 
vernika poraste za jedan milion, а svake dvanaeste godine broj se udvostruci. Kada 
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је pokret zvanicno registrovan imao је 125 crkava i 3.500 clanova. Prema Martinu 
( 1997) pokret se razvio toliko daje 1997. godine Ьilo 40.000 crkava i 12.690 aktivnih 
i rukopolozenih propovednika. U obrazovnom sistemu izucavaju se dela Elen Vajt i 
njeni saveti primenjuju na dvaAdventisticka univerziteta, 460 koledta i vise od 4.1 ОО 
osovnih skola. Takode је prisutna u zdravstvenoj sluzЬi gde se ozЬiljno primenjuju 
njeni saveti о ishrani i stilu zivota u preko 140 potpuno opremljenih bolnica, 166 
klinika. NajpoznaЩa је Loma Linda Univerzitet u Kaliforniji na kome је izvrseno 
prvo presadivanje srca kod deteta i jedini u svetu koriste proton terapiju za lecenje 
karcinoma, koja inace nije invazivna. Doktor Leonard Beili, professor hirurgije na 
Loma Lindi, 26. 1 О. 1984. godine је presidio srce majmuna novorodenoj ЬеЬi koja је 
Ьila na umoru (Samardzija, 2000: 61). U oЬ!asti medicinskih istrazivanja, adventisti 
su najvse naucno ispitivana verska grupa zbog specifiCnog stila zivota koji podrazu
meva da se ne jede svinjsko meso, ne pije alkohol, ne koristi kafa niti cigarete, sto је 
pokazalo se utice na duzinu zivota. 

U crkvama vernici grade svoj stil zivota prvenstveno na BiЬ!iji ali i na deli
ma Elen Vajt, jacaju svoju veru da su vizije, te verbalne ikone, koje је imala od Boga 
date te da је Bog voda zajednice kojoj pripadaju s posebnim zadatkom da svetu ob
jave trostruku andeosku vest iz Otkrivenja Jovanovog 14. glave. BiЫijski tekst koji 
se tumaci i primenjuje na adventizam i Elen Vajt jeste Otkrivenje 12, 17: 1 razgnjevi 
se zmija па iепи, i otide da se pobije s ostalijem sјетепот пjeziпijem, koje drii 
zapovesti Boiije i ima svjedocaпstvo Jsusa Hrista. Posto је princip protestantizma 
da BiЬ!ija tumaci samu sebe, navodi se stih iz Otkrivenja 19: 1 О u kome pise da је 
svedocanstvo Isusovo Duh prorostva (GoluЬic, 1982: 129). 

Medutim, na kraju mozemo da postavimo pitanje koje nas vraca na pocetak 
naseg razmisljanja о tome kakvu ulogu ima zena u verskom pokretu. Da li postoje 
razlike izmedu ovog verskog pokreta iz 19. veka u kome је zena odigrala kljucnu 
ulogu i drugih verskih pokreta koje su predvodili muskarci? 
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Dr Zorica Kuburic 

ТНЕ ROLE OF А WOМAN IN ТНЕ RELIGIOUS MOVEMENT 

SUММARY 

Almost every religious movement appears to have а significant gifted person 
who has а special influence trough its life and work, who drives the development and 
represents а role model for the congregation to identifies with. Charismatic capablli
ties of the religious Ieaders have а powerful effect on the followers. Their influence 
dose not fade even after their death, it even seams that it becomes mystical and in
tense because ofthe tendency ofrelating to as holy and even divine powers. Almost 
all religious Ieaders, prophets and teachers were men. But we are Iooking for women 
who had this role! Are there religious communities in which women are Ieaders, 
prophets and teachers and who are quoted and remembered? When and where have 
appeared the first women who were powerful enough to move millions of people 
who trusted and followed them? What happens with the movements whose Ieaders 
are influent women? Are there differences in Eastem and Western views ofthe role of 
woman in religion? Viewing this proЫem from the perspective of formal socialistic 
and revitalized orthodox surroundings, which is being careful toward the West, in 
this study we will focus our attention on introducing of а woman in the service of а 
religious movement in America which has spread to all continents in the 19. Century. 
А woman, Ellen White (1827 - 1915), born in the USA, in а Methodist family (Har
mon) in Gorham, ofthe Meine state. She has been known in Serbla for over а century 
largely through her books, through believers who were translating, read and propa
gated her work inside Adventism. However, Ellen White became even more known 
thanks to the critics who were devoted to disproving her work and her doctrine. 

Кеу words: religious movement, religious leaders, milerism, Adventism, 
feminism, Ellen White. 
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РУСИЈА И КРАЈ ВЛАДАВИНЕ КРАЉА МИЛАНА 

(Успомени на Милана П. Ромића 1924-1941, 
убијеног од усташа у Босанској Крупи) 

др Душко М Ковачевић 

САЖЕТАК 

Оставка владе Милутина Гарашанина у јуну 1887. означила је крај владавине 
напредњака и долазак либерала и радикала на власт. Јован Ристић, као председник но

ве владе, покушао је да без " кварења односа са Аустро-Угарском" приближи Србију 
Русији. "Али, за то није имао времена. Недуго после тога, Ристић је морао да поднесе 

оставку". Потом је 31. децембра 1887. формирана радикалска влада на челу са генера
лом Савом Грујићем, али ни она није била дугог века. Њу је 26. априла 1888, наследила 
чиновничка влада Николе Христића. Тако се унутрашња криза у Србија крајем осам

десетих година ближила врхунцу. Политички живот у земљи одвијао се у знаку борбе 

између краља и опозиционих партија, које су тражиле промену Устава, који је требало 

да ограничи краљеву самовољу. Резултат те борбе било је доношење Устава 3. јануара 
1889, после чега је 6. марта уследила абдикација краља Милана. 

Кључне речи: Русија, Србија, влада Николе Христића, развод брака, промена 

Устава, абдикација 

После оставке кабинета Саве Грујића 26. априла 1888, краљ Милан је 
на владу довео поново Николу Христића, са намером да током трајања његовог 

министарства изврши промену устава и припреми своју абдикацију. У новој 

влади министарске положаје заузели су "све сами краљеви миљеници": Коста 

Протић ( војска), Владан Ђорђевић (просвета), Чедомиљ Мијатовић (спољни 
послови). Одмах по образовању влада је изјавила да ће свим политичким 
странкама у Србији, бити омогућено "да живе и раде слободно у границама 
закона". Потом је у допису министра спољних послова упућеног посланицима 
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Србије на страни, као нарочита мисија владе означено испуњење ових захтева у 

унутрашњој политици: "енергично стајање на пут анархији'', дезорганизацији 

државне управе и корупцији; поштовање закона у циљу повратка ауторитета 

државне власти; и свођење државних расхода "на њихов апсолутни минимун". 

У спољној политици влада је прокламовала да је њен циљ очување добрих 

односа, како са суседним државама, тако и са великим силама, а све у "интересу 

самосталности наше државе". 1 У руском посланству у Београду су са невери

цом гледали на промену владе тако да је секретар посланства Сергејев писао у 

Петроград да се краљ увек сети Христића, када се јави потреба за" енергичним, 

строгим и брзим мерама, у циљу гушења народног незадовољства". Сергејев 

је ту своју тврдњу поткрепио и чињеницом, да је Христићева влада кренула 

у поход против опозиционе штампе, "која ... доноси антиаустријске текстове и 
критикује спољну политику".2 Све је то то изазивало додатно нерасположење 

владајућих кругова у Русији према Христићевој влади, коју је и сам Гире окарак

терисао као неспособну "да стабилизује српску државу". 

Да би сазнао праве намере владе руски посланик у Београду А. И. Перси

јани је у јуну 1888, после повратка са одсуства, "по устаљеној традицији" прво 
посетио краља Милана, а потом преседника владе Христића и његовог министра 

Мијатовића, и на крају "екс-председнике Ристића и Грујића". У разговору са Пер

сијанијем краљ је о новој влади говорио "правдајућим тоном" па је рекао, да је 

позив Христићу да формира владу диктиран превасходно његовим натојањем да 

се у земљи очува ред .Персијани је без двоумљења одговорио краљу да се он не 

плаши за мир и ред у Србији, под условом да председник владе Христић "не пре

пуни чашу стрпљења" као у јесен 1883. године. Током сусрета са Персијанијем, 
Христић се жалио руском дипломати, да му "прилике ... не дозвољавају да пока
же на делу преданост Русији". Персијани није придавао значај тој његовој изјави, 

јер се присетио сличног обећања које му је Христић дао и 1883. Поред званичног 
Петрограда, новом владом били су незадовољни и радикали, па је Перси јани сле

дећи упутства свог министарства настојао да стиша њихово нерасположење. У 

разговору са Савом Грујићем он је захтевао да радикали у својој опозицији буду 
опрезни, да не изазивају краља, "јер Русија не намерава да подржава револуцио

нарни покрет у Србији". Категоричан став руског посланика према радикалима, 

био је у супротности са његовим извештајима упућеним у Петроград у којима 

је наглашавао, да су прилике у земљи такве да "свака случајност може изазвати 

крупне неспоразуме".3 И поред тог сазнања став званичног Петрограда у одно

су према Србији остао је неизмењен, о чему је извештавао и посланик Ђорђе 
Симић, који је тврдио да је спољна политика Русије у том тренутку "ишчекујућа 

и пасивна" и да засигурно заузима према новој влади "мирољубиво држање". 

1 МИД- Свим српским посланицима, Београд 18. април 1888, АС МИД ПО, 1888, И 1, ф-11, пов. бр. 357 
2 Серrеев-Гирсу, 16. апреля 1888, АВПРИ, 1888, ф. ПА, оп. 482, д.439, л. 124-127 об. 
3 А. И. Персиани-Н. К. Гирсу, 21. июня 1881, АВПРИ, 1888, ф.ПА, оп.482, д. 439 л. 165-169 
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Поред тога руски министар спољних послова Гире је изјавио Симићу да је он 

задовољан "што види да у Србији влада мир и поредак", и да промена владе није 

драстичније пореметила односе у земљи. Симић је на основу "расположења ру

ских владајућих кругова" закључио, да Русија жели да очува status quo и у Европи 
и на Балкану:" Ако дакле какви непредвиђени догађаји не поремете мир у Европи, 

Русија га за цело неће пореметити".4 

Ако до поремећаја није дошло на међународном плану они су се десили 

у самој Србији. Један од првих корака владе Николе Христића био је, да онемо

гући повратак краљице Наталије у Београд. Када је дошло до оставке радикал

ске владе Саве Грујића и погоршања односа у земљи, краљица Наталија, која се 

са сином налазила изван Србије, одлучила је да се врати у земљу. Краљичина 

решеност да се врати у Србију узнемирила је и краља и владу који нису желе

ли њен повратак, плашећи се да би њен боравак у Београду довео до нових 

унутрашњих политичких заплета. Да би избегла даље компликовање односа са 

краљем краљица је пристала да се на путу за Београд "заустави у Висбадену", 

и да ту сачека време које ће јој бити одређено за повратак у Србију. Као разлоге 

за краљичино задржавање, краљ Милан је наводио да му је потребно "шест или 

седам недеља" да поврати "ред и мир у земљи'', ако, пак, у томе не би успео он 

је тврдио да ће Србија "имати друго издање 1883. године у ма каквом облику". 
Стога је краљ у жељи да од свих тих непријатности поштеди сина захтевао од 

краљице, да свој повратак одложи до јула и да се до тада настани у Немачкој. 

Да би је уверио у истинитост краљевих речи министар Мијатовић је писао кра

љици да антидинастички покрет доиста постоји, да је потпомогнут од стране 

Русије и Црне Горе, да има за циљ да уклони "династију Обреновић са престола 

Србије". Због опасности од избијања нове буне у Србији, Мијатовић је молио 

краљицу да свој повратак "одложи за неко време". Да све није било тако драма

тично покушао је да објасни у писму краљици Сава Грујић, који је тврдио да су 

не само измишљени "узроци о паду мог кабинета", већ да су нетачне и вести 

да у Србији влада"анархија и дезорганизација" и да се спрема "опширна заве

ра". Обавештена од Грујића, а и сама свесна да су гласови о буни измишљени, 
краљица Наталија је писала краљу Милану да она и поред свега намерава да 

ЗО.јуна преко Беча крене за Београд, при чему није пропустила прилику да кра

љу да до знања да је свесна његове уобразиље, и да је стога не би чудило да он 

измисли"какву нову катастрофу"само да би спречио њен повратак. Тај део кра-

Ћ. Симић-Ч. Мијатовићу, Петроград 12. мај 1888, АС МИД ПО, 1888, И-7, ф-П, пов. бр. 430. "До средине 
1888. у Србији није б~шо руског војног агента . Сва преписка по војним питањима текла је кроз послан
ство. Одсуство војног агента умањивало је престиж Србије, осим тога лишавало је руски Генералштаб 
правих информација о српској војсци. Питање на чијој ће страни бити српска армија у случају руско
аустријског конфликта, било је од не мале важности. Због тога је у војним круговима Петрограда б~шо 
одлучено да се појача борба са Аустро-Угарском за утицај на српске војне снаге. У вези са тим у Београд 
је био назначен руски војни агент уз лицу генералштабног пуковника Георгија фон Папена. Он је зва
нично ступио на дужност У јуну 1888. године и био примљен од стране краља Милана са истакнутом 
љубазношћу" (В.В. Зайцев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 130-131), рукопис 
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љичиног писма разљутио је краља Милана у толикој мери, да јој је одговорио да 

је коначно дошао до закључка да је" заједничкики живот међу нама немогућ", и 

да се он већ "обратио нашој светој народној цркви са тражењем развода брака". 

Било је то први пут да је краљ Милан отворено затражио развод брака,до тада 

он није говорио "о разводу брака, него само о раздвојеном животу". 5 

Када је у Београд стигла вест о могућем повратку краљице Наталије, ра

дикали су почели да се спремају да јој приреде свечан дочек. Ради добијања руске 

подршке Коста Таушановић је посетио Персијанија, и том приликом му предло

жио да и он буде укључен у целу акцију. Таушановић је пред Персијанијем целу 

акцију правдао тиме, да је повратак краљице Наталије у Србију" неопходан као 

противтежа аустријском утицају". Цела акција радикала убрзо је постала позната 

и краљу, због чега је Христић покушао да ојача положај и краља и владе јер се 

плашио, да би у постојећим приликама повратак краљице у земљу могао само "да 

појача политичке страсти". Због свега тога је Милан Пироћанац, кој и ће убрзо по

стати краљичин заступник у бракоразводној парници, осуђивао краља: "Боже мој 

како се краљ игра с вагром и како ситуацију гура у крајност".6 Краљев захтев за 
развод брака изазвао је неповољну реакцију у руској штампи. Посланик Симић 

је извештавао да је лист Ново време донео један подужи чланак о томе, при чему 

је истицао да се развод не може прихватити као законит ако није у складу са кано

нима. Ако, пак, до тога ипак дође писало је Ново време, краљица Наталија треба 

да се обрати "великим државама и српском народу", те да од њих тражи да јој се 

помогне да би се у Србији успоставио "династички, законити поредак ствари". 

Лист Свет је био још радикалнији у осуди краљевих намера , и тврдио је да ако 
краљу и пође за руком да од Архијерејског сабора добије "изнуђен развод брака", 

тада треба да зна да то неће признати остале православне цркве, па ни руска. 7 

Такво писање штампе натерало је српског министра спољних послова, да захтева 

од посланика акредитованих у европских престоницама "да употребе сва могућа 

средства" да "бар руска полузванична штампа", престане "онако тенденциозно 

измишљати и извртати све што се на Србију и њеног владаоца односи".8 После 

инструкције министра Мијатовића, посланик Симић је одмах предузео потреб

не кораке у руском министарству спољних послова. Министар Гире је доиста 

признао "да им штампа ствара неприлике", али је обећао да ће разговарати са 
министром унутрашњих послова да он учини све "да руска штампа не вређа 

владаоца Србије, са којим царска влада жели да одржава добре односе". После те 

интервенције тон руске штампе био је донекле ублажен, "по старом је наставио 

да пише" једино лист Грађанин, због чега је Симић поново тражио пријем код 

5 Спаменица Њ. В. Краљице Наталије. Београд 1891, 13-20; С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, 
f"c·. :,Београд 1934, 427 

6 В. В. Зайuев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 122-124; М. Пироћанац, Белешке, приредила 
Су~зна Рајић, Београд 2004, 390-405 

1 Ђ. Симић-Ч. Мијатовићу, Петроград 25. јун 1888, АС МИД ПО, 1888, И 7, ф-11, пов. бр. 573 
8 МИД-Свим српским посланицима, Београд 11. јун 1888, АС МИД ПО, 1888, И 1, ф-11, пов. бр. 513 
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Гирса.9 О ставу званичне Русије према разводу брака Симић је писао:" ... могао 
би се извести закључак да руска влада истина не одобрава најновији догађај с 

краљицом, али да не мисли активно мешати се у ову ствар и да њено величанство 

не би могло рачунати на стварну потпору Русије, ако би хтела да у своју корист 

преиначи даљи ток ствари". 10 

У коликој мери је на такав став руске владе утицао Персијани својим 

извештајима , тешко је речи, али остаје чињеница да је он недвосмислено исти
цао да је русофилство краљице Наталије диктирано" династичким интересима 
и материнским осећањима". При томе он није пропустио прилику да нагласи да 

је то недовољно, да би се у будућности могло рачунати са том чињеницом као 

упоришном тачком за будуће чвршће везивање Србије за Русију. У Петрограду су 

одлучили да остану по страни од породичног сукоба, иако нису били задовољни 

поступцима краља Милана. Да би у свему разјаснио позицију Русије Херберт Би

змарк је, због тога у другој половини јула 1888. водио један исцрпан разговор са 
Гирсом. Руски министар је том приликом изразио забринутост због догађаја у Ср
бији, јер се плашио да би Аустро-Угарска могла и у томе да нађе повод и "да уђе 

у Србију", што би Русију "довело у најтежи могући положај". Русија, тврдио је 

Гире, не би могла"да допусти ... да се деси један такав акт силе", што би неминов
но водило у сукоб са Аустро-Угарском. Пошто је озбиљно схватио Гирсову забри

нутост, Херберт Бизмарк је настојао да га разувери, па му је рекао да" Аустрија 

не мисли на то да поседне Србију пошто за то и не постоји ни најмањи повод". У 

Србији није дошло ни до каквих потреса, тврдио је Бизмарк,што говори да краљ 

Милан и поред свега чврсто држи власт и "да компликације за њега не треба да 

наступе" због развода брака. Пошто је саслушао Херберта Бизмарка, Гире му је 

рекао да Русија не намерава да заоштрава односе са Србијом. Гире је тврдио да 

он шаље Персијанију "једну инструкцију задругом", у којима непрестано истиу:е 

"да он треба да се потпуно повуче и сваку компликацију предупреди". Убрзо се 
и краљIЩа Наталија уверила у такав став Петрограда па је резигнирано говорила 

Пироћанцу: " ... да Немци и Аустријанци раде против ње у парници, а да јој Руси 
нису ништа ни одмагали ни помагали ... ". Пироћанац је из тога закључио да "Ру
си њој симпатишу, али ништа за њу не чине". 11 

Пошто је отворио бракоразводну парницу краљ Милан је истовремено 
предузео и кораке да из руку краљице Наталије преузме сина Александра, пла

шио се да би она могла са њим из Висбадена да оде у Русију: "Какво би онда стра
ховито средство притиска Русија добила против њега ... он би морао пристати на 

9 Ђ. Симић-Ч. Мијатовићу, Петроград 16.јун 1888,АС МИД ПО, 1888, Ш 1-3, ф-V, пов. бр. 539 
10 Ђ. Симић-Ч. Мијатовићу, Петроград 6. јул 1888, АС МИД ПО, 1888, И 7,ф-П, пов. бр. 589 
11 

В. В .Зайцев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 121-122; М.Пироћанац нав. дело, 410-416; 
Die Grosse Politik"" Band 6, Berlin 1924, 320-325. Краљица Наталија није била задовољна извештајима 
Персијанија паје тврдила да руски дипломата"и даље своје мишљење ствара само на основу Ристића 
И онога што је краљ рекао Радивоју и Сави Грујићу''. (Писма краљице Наталије Обреновић, приреди
ла Ивана Хаџи-Поповић, Београд 1996, 51) 
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све што Русија и краљица траже, само да његов јединац не буде задржан у Русији, 

и васпитан у руском духу". Да би све то предупредио краљ Милан се обратио не

мачкој влади са молбом да задржи краљицу, ако буде хтела да отпутује у Русију. 

Обавештен о том захтеву немачки канцелар кнез Бизмарк је краљу предложио да 

уместо полицијског надзора, у Висбаден пошаље једног официра да од краљице 

одузме престолонаследника. Пошто је прихватио Бизмарков предлог, краљ Ми

лан је одлучио да тај задатак повери министру војном генералу Кости Протићу. 

Али, да би избегао нове неспоразуме са краљицом, он јој је посредством Протића 

упутио предлог да се између њих уреде односи једним "државним актом", који би 

до пунолетства престолонаследника уредио сва спорна питања "после чега има 

апсолутно настати сваки престанак борбе између краљевског пара". Краљици је 

предложено да остане у иностранству и то у Висбадену, где би се и престолона

следник школовао, а све је то имало да траје до 13.јануара 1893. године. За то вре
ме Александар би живео са мајком а код оца би долазио само у време распуста, 

док је краљица у Србију могла да дође само на основу краљевог позива. После 

тог датума, па све до пунолетства престолонаследник би живео у Србији са оцем, 

а код мајке би одлазио само о распусту. Тај споразум између краља и краљице тре

бало је да има карактер "државног акта", који би поред њих двоје, својим потпи

сима оверили још и митрополит, епископи и чланови владе. На основу тога може 

се закључити да циљ краља Милана није тада био развод брака, већ је "предлагао 
раздвојен живот на основу драговољног споразума". Краљица Наталија је одбила 

да прихвати понуђени споразум, после чега ју је краљ упозорио да ће у случају 

њеног коначног одбијања, он престолонаследника силом одузети и"развод брака 

извршити". Пошто краљица није хтела да попусти, краљ је наредио Протићу да 

на силу одузме Александра. 12 

Тај догађај имао је широк међународни одјек, при чему су симпатије би

ле на страни краљице Наталије. У самој Србији се после тога број краљичиних 

присталица знатно повећао, што је било и за очекивати. Краљица је то добро 

уочила па се обратила једном од вођа напредњака, Милану Пироћанцу са мол

бом да буде њен адвокат у предстојећој бракоразводној парници. Истовремено 

је она предузела и кораке у Петрограду са циљем да ублажи неповерење према 

Пироћанцу, па је 15. августа 1888. писала принцу Кантакузену:"Хоћу да Вам 
објасним стање ствари у вези с Пироћанцем како у Русији не би били превише 

уплашени ако он постане мој саветник, што је могуће. Од Гарашанина се одво

јио од часа када је почео да увиђа да Аустрија није уопште расположена да цени 

руску Србију, у шта је, не знам због чега веровао. Од тада је он постао један од 

дисидентских чланова напредњачке странке и нашем суседу слабо наклоњен. 

То је човек који наше законе савршено познаје и усуђује се да без устручавања 

краљу каже много тога, што је у Србији реткост. Уза се има и приличан број 
судија и адвоката". Поред тога краљица је узимајући у обзир међународни поло-

12 С. Јовановић, нав. дело, књ. 3, 427-433; Споменица" .. 21-27 
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жај Русије, избегавала да тражи директну руску подршку и помоћ:" Понављам 

да у овој ствари желим да изгледам усамљена не зато што заборављам огромну 

улогу коју ми је Русија учинила дозвољавајући да моја писма иду преко Перси

јанија, већ стога што не верујем да би и сама Русија хтела да се истиче пре него 

што ствар успе па и за њу то добро испадне".13 
И поред те краљичине обазривости у питању руске потпоре, владају

ћи кругови Русије и њена дипломатија били су у погледу свог удела у бракора

зводној парници између краља и краљице врло уздржани. Директор Азијатског 

департмана Зиновјев је тражио од Персијанија, да помогне краљици али да се 

"држи опрезно". Персијани је сматрао да је неопходно да и он , у мери у којој 
то дозвољава његов положај, "заштити краљицу и удовољи њеној молби да бу

де посредник у односима с њеним београдским приврженицима". 14 Тај позив 

на уздржаност изазвао је "бес десних, конзервативно-монархистичких кругова 

Русије", који су сматрали да је сукоб у породици Обреновић потребно искори

стити у циљу активирања руске политике на Балкану. Тако је славенофилски 

публициста генерал А.А. Кирјејев писао, даје "неопходно изазвати Наталију на 

отпор, јер тада Русија неће моћи да се не умеша у њену заштиту". Ти кругови су 

покушали да на то питање скрену пажњу и цара Александра 111, тако што су кри
тици и осуди подвргли њеног министра спољних послова Гирса. Осуда спољно

политичког курса изазвала је "царско незадовољство", јер су се у Петрограду 

постојано држали већ утврђеног правца, да се не може дозволити да мешање у 

српске ствари изазове било какву међународну затегнутост. 15 Док је Русија оба

зриво тражила начин како да помогне краљици, гроф Калноки је отворено изја

вио српском посланику у Бечу "да се политика аустријска оснива на краља", да 

ће стога они подржати оне одлуке које су "краљу корисне" .16 Пошто није могао 
да добије развод редовним путем, краљ Милан је "ударио нередовним путем" 

паје мимо Архијерејског сабора и конзисторије, затражио од митрополита Тео
досија да га он разведе. Да би удовољио краљевој жељи митрополит Теодосије 
је претходно путовао у Сремске Карловце, да се посаветује са патријархом Гер
маном Анђелићем. Како је извештавао Пироћанац краљицу Наталију "тамо су 
пронашли, да су цареви за време византијско, указом се разводили и црквена 

власт је развод примала и благосиљала". После тога митрополит Теодосије је 
24. октобра одобрио, већ унапред потписан акт о разводу брака. 17 

Посланик Симић је упозоравао своје министарство да утисак који је про
извео краљев развод брака "није повољан'', али да код званичних кругова за раз

лику од штампе има мање горчине према владару и влади. Симић је тврдио да 

13 
Писма краљице Наталије Обреновић, 52 

14 
В.В.Зайцев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 125 

15 Исто, 124-126 
16 

М. Пироћанац, nav. De/o, 413-417 
17 

Споменица ", 57; С. Јовановић, нав. дело, књ.3, 439-440 
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иако званични Петроград не одобрава акт развода, "ни у ствари ни у форми, и 

сматрају га лишеним законске основе, али даље од тога не иде, и налазе да се ни 

руска влада ни руски ... Синод немају да мешају у чисто унутрашњу ствар нашег 
краљевског дома". 18 Током спора између краља и краљице, у владајућим кругови

ма Русије искристалисала су се два става. Први се директно тицао мишљења цара 

Александра Ш, који је развод српског краљевског пара прихватио као унутрашњу 

ствар суверене државе. Гирсов помоћник Ламздорф је тим поводом истицао даје 

цар: "непроменљив у својој благонаклоности према младим балканским држава

ма, решио да им остави пуну слободу деловања ... руководећ их само речима одо
бравања или порицања". Незадовољан тиме генерал Кирјејев је у свом дневнику 

записао даје: " ... господар уобразио, да све не иде сасвим лоше. Словени ће нам 
доћи сами, а развод Милана ствар је унутрашња". То је значило да панслависти 

нису могли да у скорој будућности рачунају на активну политику Русије, јер је 

цар био одлучан да у односу према Србији води опрезну политику, која неће дати 
повода новим заплетима у југоисточној Европи. Са друге, пак, стране, руски зва

нични кругови су се и после развода, према Наталији односили као према краљи

ци. Гире је изјавио да се Наталијин положај и поред развода са краљем Миланом 

није изменио. Њена евентуална посета Русији биће прихваћена, рекао је Гире, 

алије у интересу саме краљице да око тога "не прави велику помпу". Како руски 

владајући кругови нису признавали митрополита Теодосија, они су "савршено 

игнорисали" и развод брака између краља и краљице, што је још јен ом потврдило 

негативан однос Петрограда према политици краља Милана. 19 

После развода брака краљ Милан је, да ојача позиције своје династије у 

земљи, готово истовремено предузео два важна корака. Пошто је већ донео одлу

ку о абдикацији, краљ је желео да у потпуности осигура подршку Аустро-Угар

ске у "породичним питањима". Из Беча су краљу Милану поручили да га они 

неће наговарати да одустане од абдикације, али да ће Аустро-Угарска предузети 

све потребне мере да би очувала и обезбедила своје интересе у Србији, што је 

звучало као претња. У исто време у европској штампи појавиле су се вести о 

могућим војним санкцијама према Србији, у случају насилних унутрашњих про

мена. Због тога је руском амбасадору у Бечу Лобанову-Ростовском наложено из 

Петрограда, да се објасни са министром Калнокијем и да му одлучно изјави да се 

"Русија ... према томе мешању неће односити равнодушно".20 Други корак који је 
предузео краљ Милан тицао се унутрашње политике. Два дана после развода бра

ка, 26. октобра 1888, краљ Милан је објавио прокламацију о изборима за Велику 

18 Ћ. Симић-Ч. Мијатовићу, Петроград 22.октобар 1888, АС МИД ПО, 1888, И 7, ф-11, пов. бр. 765 У по
гледу држања светог Синода руске цркве Симић је био у праву, због тога шго је негов став био у сагла

сности са умереним погледима "врховне власти" којаје указивала на "немогућност државног утицаја 
на развод краља''.(В.В.Зайцев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 126) 

19 В. В. Зайцев, Русско-сербские отношения 1878-1903.гг, 127-128 
20 Годишњи извештаји МИД руске империје о Србији и Босни и херцеговини (1878-1903) приредw/U Љ.В. 

Кузмичова и Д. М Ковачевић, Нови Сад 1996, 99 
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народну Скупштину, која је требало да донесе нови Устав. Тај корак је краљ пред

узео а да претходно о томе није "известио ни председника владе ни аустријског 

посланика". Поводом краљеве прокламације о промени Устава Милан Пироћа

нац је писао: "Очигледно је да је питање развода брака довело краља у шкрипац. 

Он нити воли своју земљу, нити воли устав ... али њему се чинило да је питање 
реформе устава једино у стању да ублажи следства од његовог поступка насталог 

у разводу брака". Краљ Милан је доиста желео да уставном реформом стиша 

политичке страсти у земљи, и да на тај начин обезбеди сигурност на престолу си

ну Александру. Руска дипломатија је управо у тој чињеници налазила могућност 

за деловање, па се поново вратила раније изнетој идеји о потреби сагласности 

између радикала и либерала, сматрајући да је то једини начин за учвршћивање 

њеног утицаја у Србији. Та мисао је већ од раније била присутна у руском јавном 

мњењу, где се говорило о потреби уједињења свих српских патриота у једну "на

родну партију". Због тога је позиција заузета од стране руске дипломатије била 

усмерена ка стишавању партијских страсти, и политичких амбиција појединих 

истакнутих јавних: делатника. У руском министарству спољних послова заузет је 

став, да се вођама странака у Србији мора јасно дати до знања, да је за успешну 

промену Устава потребно да се уздрже од међусобних сукоба. Тако је у тренутку 

када је краљ издао прокламацију о промени Устава, на иницијативу Персијанија, 

којије уставној реформи придавао велики значај, дошло до зближавања радикала 

и либерала. Током сусрета са вођама речених партија Персијани је настојао да их 

увери у потребу одустајања од међупартијске борбе, а радикалима је саветовао да 

што је могуће више умере своје захтеве.21 

Иако је Гире у потпуности одобравао преговоре које је водио руски по

сланик у Београду са Ристићем и вођама радикала, Персијани је ипак сматрао 

да до потпуног, искреног и трајног примирја не може доћи, али је сматрао да 

постоји могућност да дође до сагласности ради промене Устава. Тако је на кра

ју, посредством Саве Грујића, прихваћен Персијанијев предлог, да радикали 

приликом разматрања пројекта Устава у Великој скупштини не инсистирају на 

крупним захтевима. Радикали су одлучили да за основу својих предлога узму 

споразум са краљем из 1887. године, када су формирали своју прву владу. Тиме 
су били отклоњени могући инциденти, који би могли да буду протумачени од 

стране председника владе Христића, као нова провокација радикала. Та иници

јатива Персијанија дошла је у последњи час, јер је једна група радикала изабра
них у Скупштину почела да заступа идеју да њихов прави циљ није промена 

Устава, већ свргавање краља Милана. Настојања руског дипломате да "умири" 
партијске страсти и умери радикале била су од не малог значаја, јер је Русија 
тиме желела да избегне да се унутрашњи проблеми Србије одразе на њен ме-

21 С. Јовановић, нав. дело, књ.3, 443; М. Пироћанац, нав. дело, 381-398 
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ђународни положај.22 Да би предупредио евентуалне приговоре краља и владе 

због мешања у унутрашње ствари Србије, Персијани је у Београду:" ... покази
вао ... телеграм Гирсов у коме му овај каже да се у питању уставне реформе 
држи у најстрожијоlј резерви према свима тако да се не би могло ни наслутити 

шта Русија у томе питању мисли. Те да би се на тај начин избегле замерке, које 

би Аустрија могла учинити Русији у том погледу". За Београд није могла остати 

тајна даје Персијани"саветовао радикале да приме нов устав", паје Пироћанац 

претпостављао да је Гирсов телеграм био само "спекулација" да би се умирио 

краљ Милан.23 

Краљ Милан је после прокламације о промени Устава одредио да се из

бори за Велику народну Скупштину одрже 2. децембра 1888. После тога краљ је 
наименовао Уставотворни одбор који се састојао од 85 чланова и 12 секретара, 
а коме је он лично председавао. Пошто је тај одбор био одвећ гломазан за израду 

нацрта устава, изабран је један ужи од 12 чланова и 3 секретара који је у вре
мену од 2. новембра до 16. децембра израдио заједно с краљем пројект Устава. 
Нацртом Устава који је израдио уставотворни одбор је у 204 тачке регулисано: 
Облик владавине; Државна вера и државна област; Уставна права српских гра

ђана; ДрЈ1Савна власт; Краљ; Народно представништво; Министри; Дражавни 

савет; Судска власт;Окрузи, срезови и општине; Државне финансије, дрЈ1Савна 

економија и државно имање; Главна контрола; Државна служба; Црква, школа 

и добротворни заводи; Измене у уставу; Прелазна наређења. 24 Док је трајала 
израда Устава 2. децембра одржани су и избори за Велику уставотворну Скупшти
ну. На њима је изабрано 500 радикала и око 1 ОО либерала, а ниједан напредњак. 
У руском министарству спољних послова су после избора истицали да су управо 

они показали, "колико је политика које се држао у последњим годинама краљ Ми

лан, мало одговарала тежњама српског народа". По мишљењу Петрограда управо 

је победа опозиције на изборима изражавала осуду политике краља Милана, која 

је одговорна "за изопачавање целокупног политичког живота народа, за подчи

њавање не толико његових националних стремљења, већ и животних интереса у 

корист стране државе".25 И краљ Милан је јасно схватио поруку избора, паје не 

22 А. И. Персиани-Н. К.Гирсу, 26. октября и 20. декабря 1888, АВПРИ, 1888, ф.ПА, оп.482, д.439, л.246-247 
и л.282-283; Годишњи извештаји" .. 98-99. Једну од моrућности за учвршћивање руског утицаја у Србији 
, ш:-rроградска дипломатија је видела у уједињењу либерала и радикала који су били оријентисани на 
Русију. У том питању постојана решења испољавао је Персијани, чија је делатност на њиховом помирењу 

одговарала интересима руске владе, која је у ишчекивању кризе у међународним односима хтела да има 

"консолидован ослонац" за утицај у Србији. Стога је и Гире у својим упутствима Персијанију истицао 

неопходност његовог "посредовања између либерала и радикала око постизања међусобног споразума". 
(Н. К.Гирс-А. И. Персиани, 4.октября 1888, АВПРИ, 1888, ф.ПА, оп. 482, д.442, л.95 

23 М. Пироћанац, нав. дело, 374-384 
24 Устави и владе Кне:жевине Србије, Краљевине Србије Краљевине СХС и Краљеви.Је Југославије 1835-

1941, Београд 1988, 107-133 
25 Годишњи извештаји ... , 98 
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желећи да у таквој Скупштини Устав буде одбијен захтевао од радикала да прихва

те његов нацрт од "корице до корице"без икаквих измена. После извесних колеба

ња радикали су ипак прихватили краљев захтев. Када се 3. јануара 1889. састала 
Велика народна Скупштина Устав је прихваћен, али са изменом у чл.200 са којом 

се сагласио и краљ Милан , а која је гласила:"Српска војска не може се ставити 
у службу које друге државе без одобрења народне скупштине". Ова одредба тре

бало је да послужи, као "предохрана против могућности да краљ пошаље српске 

трупе да се боре на страни Аустро-Угарске против Русије".26 

Промена Устава наишла је на одобравање званичне Русије, па је у из

вештају министарства спољних послова упућеном цару Александру Ш нагла

шавано да:"Разматрање устава представљало је у последње време јединствено 

питање, према коме су били усмерени погледи и стремљења свих партија. Због 

тога не чуди, да је његова израда ... дочекана с радошћу свих без разлике ... ". 
Поред тога у министарству су били уверени да је уставна реформа пожељна и 

за самог краља, јер је требало да му омогући да у новом поретку "усклади своје 

деловање с вољом народа".27 После доношења Устава краљу Милану је преоста

ло још само да изврши планирану абдикацију. Када се почетком 1888. код краља 
Милана поново јавила мисао о абдикацији, он је "своју намеру крио ... од целог 
света и поверавао се једино Хенгелмилеру". Тај свој, како га је Хенгелмилер 

окарактерисао, "захтев да се ослободи терета владања Србијом'', краљ Милан је 

поново покренуо у септембру 1888. када је у писму немачком посланику Бреју 
рекао:" ... да је његова одлука о абдикацији чврста и да га никаква људска или 
друга каква сила не може од ње задржати". Пошто није успео да краља током 

разговора вођених у Глајхенбергу септембра 1888. одврати од одлуке о абдика
цији , Хенгелмилер му је саопштио "да Аустро-Угарска абдикацију која јој се 
натура сажаљева, али да ће је примити са дужном бригом за своје политичке 

интересе у Србији". Пошто се уверио у краљеву одлучност Хенгелмилер је же

лео да сазна и мишљење председника српске владе,али му је Христић рекао да 

он"не верује у озбиљност краљеве намере да напусти престо, а ако би до тога 

ипак дошло Христић је сматрао да би новчана будућност краљева била осигура

на с руске стране". Када се Хенгелмилер поводом те изјаве нашао у недоумици, 

Христић му је рекао"да уопште нема нискости за коју он не би свога краља сма
трао способним".28 

Крајем новембра 1888. када је Уставотворни одбор завршавао рад на пред
логу Устава, краљ је Хенгелмилеру показао"нацрт свог прогласа о абдикацији, и 
том приликом се изјаснио даје мотив његове одлуке личне природе". Министар 

Калноки је крајем децембра препоручио Хенгелмилеру да од краља захтева: "да 
26 

Ч. Попов, Немирне године и везивање за Аустро-Угарску, Историја српског народа, УЈ -1, Београд 
1983, 92 . 

27 
С. И. Данченко, Развитије сербскои государственности и Россија 1878-1903. гг, Москва 1996, 240-241 

28 
Г Јакшић, Из новије српске историје. Абдикаци1а краља Мuлана и друге расправе, Београд 1953, 167-169 
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престо не напусти пре него што се буде побринуо за осигурање престола и реда 

и мира у земљи". Краљ је том приликом признао даје то што се од њега захтева 

управо и он намеравао да учини, и да стога радити на уређењу таквих односа у 

земљи који ће дати "све могуће гарантије за владу свога сина". Оно што је Кално

кија интересовало било је питање на коју ће страну кренути Србија после краља 

Милана. Посланик Хенгелмилер му је у једном мемоару изложио своје мишље

ње даје:"наш доминантни положај у овој земљи почивао готово искључиво на 

личности краљевој и да ће је аспирације, страсти и интереси земље, како се овде 

разумеју , извести из наше утицајне сфере и увући је у руску утицајну сферу". 
Хенгелмилер је при томе нагласио :" Историја Србије, од како је она престала 
бити турска провинција јесте кретање једне шеталице између нашег и руског ути

цаја". Србија, подсећао је Хенгелмилер Калнокија, треба да:"Својој најновијој 

вези са нама ... захвали за велика преимућства:територијално увећање, подизање 
на степен краљевине и спасење од пораза у бугарском рату, - али мира и задовољ
ства нашла је исто тако мало у нашем логору као у руском".29 

За владу у Бечу било је у том тренутку од не мале важности, да сазна 

став руске владе у погледу предстојећих догађаја у Србији. У свом извештају 

из Петрограда барон Ерентал је јавио, "да су службени кругови, који су били 

нервозни у погледу Србије, постали мирни у последње време". У намери да 

"упокоји" Гирса Херберт Бизмарк је изјавио, да Аустро-Угарска не мисли екс

плоатисати евентуалну српску кризу и да се њено мешање може очекивати у 

случају крајње нужде. И барон Ерентал је саопштио из Петрограда да се ни 

штампа не бави српском кризом, и да су само новине Ново време донеле чланке 

у којима пишу "да абдикација краља Милана није никаква апсолутна нужда и да 

је споразум између радикалске скупштине и владаоца на сваки начин могућ".Ра

дикалима је такође из Петрограда упућено упозорење, писао је Ерентал, да не 

изазивају Аустро-Угарску и да тиме осујете њено могуће мешање, јер би у том 

случају Русија морала да предузме кораке због тога што "српски народ ужива у 

Русији велике симпатије".30 Аустро-Угарска је од краља Милана захтевала да 

пре абдикације поред осигурања реда и мира у земљи, обезбеди и поштовање 

међународних обавеза Србије, тј. одредаба Тајне конвенције. Краљ Милан и 

посланик Хенгелмилер су стога прво упознали Ристића са Тајном конвенцијом, 

и "поставили му услов да им благовремено пружи формално јемство да ће је 

током намесничког раздобља строго поштовати". Да би се у потпуности потвр

диле њене одредбе током јануара и почетком фебруара 1889. вођени су прегово
ри, који су "завршени потписивањем Протокола с тумачењем и продужетком 

важности Тајне конвенције до 1.(IЗ)јануара 1895.године".31 

29 Исто, 173-178 

зо Исто, 181 
31 Исто, 189-195; Ч.Попов, нав. дело, 93 
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Одлучан у намери да абдицира, краљ Милан је за то навео неколико 

личних и политичких разлога. Међу личним разлозима краљ Милан је између 
других истицао "умор од владања'', који се претворио у трајну нервну и психо

лошку кризу . Од политичких разлога, који су били много важнији за његову 
абдикацију, краљ је између осталих навео свој сукоб "с националним аспираци

јама" српскога народа које је подстицала Русија, његов "смртни непријатељ". 

Свему томе он је додао одсуство сваког "државног смисла у Срба", те њихову 
"расну склоност" ка анархији и револуцији, која се по његовом мишљењу могла 

сузбити једино снажним притиском"цивилизоване Европе". У писму немачком 

цару Вилхелму 11, у коме је говорио о разлозима своје одлуке о абдикацији , он 
је писао "земља ме не разуме и ја је не разумем". Док је о делатности Русије 

усмереној лично притив њега навео следеће:" Јесте, ја сам енергично радио да 

умирим револуционарне тежње мојих поданика, да верно извршујем вољу вели

ких сила, и ја се тиме поносим. То ми је, осим тога, донело смртно непријатељ

ство Русије, која, кад је један уговор потписан, мисли сутра на средства да га 

изигра и удара на мале ако неће да пристану на њену игру. У очима моје земље 

ја сам крив што сам довео Аустријанце у Босну, у очима Руса што никако не 

помажем устанке против суседне монархије, и тако се усред сличних оптужаба, 

а не озбиљног и корисног рада, препиру у Србији краљ, влада, парламент, стран

ке и политичари". Због тога је, како је сам истицао, морао често да гуши буне, 

да хапси и стреља своје поданике, али му се то најзад све згадило паје закључио 

даје :"Немогуће ... владати вечно бруталном силом".32 

Пошто је на тај начин поравнао рачуне са својом прошлошћу краљ Ми
лан је 3.марта 1889. позвао у двор, прва два намесника Јована Ристића и Косту 
Протића са којима се договорио да као трећи намесник буде наименован гене

рал Јован Белимарковић. Истога дана краљ је саопштио Хенгелмилеру одлуку 

да да ће 6.марта саопштити указ о абдикацији. Поред аустроугарског послани

ка, краљ Милан је о тој својој одлуци обавестио већ сутрадан и руског посла

ника Перси јанија. Приликом сусрета са Персијанијем краљ је рекао да је донео 

одлуку о абдикацији, да не жели пошто је већ о томе обавестио аустроугарског 

и немачког посланика, да за руску владу то буде изненађење, тим пре што он 

жели да осигура благонаклоност рускога цара за свога сина. Разлози због којих 
се одлучио да о свему обавести Персијанија били су ови: он није могао "да 

заборави живе односе које је у почетку своје владе имао с Русијом", тврдио је 
даје руски посланик "и доцније остао његов лични пријатељ; да због тога није 
хтео да прави изузетак и да не жели да га сутра са осталим дипломатама изне

нади". Када гаје Персијани упитао какав је утисак произвела његова одлука на 
Аустро-Угарску, краљ је одговорио "одвратан".33 После тога остало је само да 
се изврши чин абдикације , до кога је дошло у подне 6. марта 1889. на дворском 

32 Г. Јакшић, нав. дело, 194-195, 201: 8.8. Зайцев, Русско-сербские отнои1ения 1878-1903.гг. 134 
33 Исто 
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пријему , на коме је краљ прочитао "свој китњасти проглас о силаску с престо
ла". На крају свечаности поводом абдикације Чедомиљу Мијатовићу је руски 

посланик Персијани гласно рекао :"То је морало доћи". У Русији нису скривали 

задовољство због одласка краља Милана са престола, на телеграму који је Пер

си јани тим поводом послао из Београда цар Александар Ш је написао:" Слава 

Богу". Док је у самом министарству спољних послова ово прокоментарисано 

тако, да је удаљавање краља Милана "за нас повољно и у Србији се осећа зао

крет у нашу корист".34 

ЗАКЉУЧАК 

Оставка владе Милутина Гарашанина у јуну 1887. означила је крај вла
давине напредњака и долазак либерала и радикала на власт. Јован Ристић, као 

председник нове владе, покушао је да без " кварења односа са Аустро-Угар
ском" приближи Србију Русији.: "Али, за то није имао времена ... Недуго после 
тога, Ристић је морао да поднесе оставку". Потом је 31. децембра 1887. форми
рана радикалска влада на челу са генералом Савом Грујићем, али ни она није 

била дугог века. Њу је наследила 26. априла 1888. чиновничка влада Николе 
Христића. Тако се унутрашња криза у Србија крајем осамдесетих година ближи

ла врхунцу. Политички живот у земљи одвијао се у знаку борбе између краља и 

опозиционих партија, које су тражиле промену Устава, који је требало да огра

ничи краљеву самовољу. Резултат те борбе било је доношење Устава 3. јануара 
1889, после чега је 6. марта уследила абдикација краља Милана. 

Уочи абдикације краљ Милан је са својом намером упознао и руског 

посланика А. И. Персијанија. Перси јани је у извештају министарству у Петро

граду пренео краљеве речи изговорене тим поводом: "Са једне стране, народ не 

верује мени ... а са друге - ја сам уверен, ја сам донео нови устав, да нисам у 

стању да му се починим". У Петрограду су били задовољни развојем догађаја у 

Србији, па су краљеву абдикацију пропратили речима: " ... за нас Qe то) повољ
но и у Србији се осећа заокрет у нашу корист". Тиме је завршен један важан 

период у међудржавним односима Србије и Русије, који тече од Берлинског кон

греса до смене династија 1903. 

34 Г. Јакшић, нав. дело, 202; Ч. Попов, нав. дело, 93-94 ; С. И. Данченко, нав. дело 282 
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САЖЕТАК 

Светостефанско властелинство једно је од највећих манастириских властелин

става средњовековне српске државе. Поред прилога које краљ Милутин додељује мана

стиру у његовом непосредном окружењу, поседи Бањске били су расути по целој српској 

земљи. Да би обезбедио опстанак и економску егзистенцију манастира Бањске, краљ 

Милутин га је богато обдарио земљишним прилозима, земљорадничким и сточарским 

насељима, те приходима од рудника. На простору властелинства налазило се неколико 

рудника, од којих су неки активни до данашљих дана. 

Кључне речи: краљ Милутин, манастир Бањска, рударство, Трепча, Копориће, 

Рогозна, Плана, Остраће, Бело Брдо 

Светостефанско властелинство једно је од највећих манастириских вла

стелинстава средњовековне српске државе. Поред прилога које краљ Милутин 

додељује манастиру у његовом непосредном окружењу, поседи Бањске били су 

расути по српској земљи. Они су се налазили у Расу, Ситници, Хвосну, Плаву, 

Будимљи, Зети и на реци Сави, са дарованим великим бројем села, засеока и 

девет влашких катуна. 

Задужбина краља Милутина, Бањска, има сачувану оснивачку повељу 

која је добро критички издата (Љубомир Ковачевић, Ватрослав Јагић) те је за-
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хвална за историјско-географска истраживања. 1 Хрисовуља се чува у Истамбу

лу а њени снимци се налазе у Народној библиотеци у Београду.2 

Поред земљорадње, сточарства и занатстваа становништво властелин

ства бавило се и рударством. На његовом простору било је више рудника, који 

су били активни кроз цео средњи век. 

Копаоничка област била је једна од најбогатијих рударских подручја 

средњовековне Србије.3 Највећа рударска област налазила се на извориштима 

Расине, Топлице и Лаба.4 Огромна шљакишта, пропала окна и поткопи, 

развалине ковница и топионице гвожђа, темељи католичких цркава и остаци 

варошких насеља сведоче о животу којим се тада живело на том простору. 5 

Од средине ХШ века у Србији а потом и у Босни снажно се развија 

рударство. Ова привредна грана била је основни извор богатства средњовековне 

Србије. Познато је да су о богатству српских рудника у средњем веку писали 

многи савременици, странци који су кроз Србију путовали или о томе 

слушали. 

Полету рударства у ХШ веку допринели су немачки рудари Саси. 

Питање њиховог порекла је врло интересантно и о њему се доста расправљало 

у историјској литератури. Дошли су средином ХШ века, или на позив српског 

краља Стефана Уроша 1 (1243-1276) или бежећи испред најезде Монгола на 
Угарску (1240-1241). Они су у нашим рудницима били ангажовани у рударској 
производњи, унапређујући је својом стручношћу и применом савршеније 

рударске технике. Донели су и основне елементе рударског права. 

Саси су први пут споменути 1254. године у Брскову, у тешко приступач
ном крају, на горњем току реке Таре. Неколико деценија после Брскова са радом 

је започео и други велики рударски центар, по имену Рудник (1293). 
Најпознатији рудници на подручју Бањског властелинства су: Трепча, 

Копорићи, Глугавица, Јелацке, Рогозна, Козја Глава, Гошћаница, Остраћа, 

Плана, Жежна и Бело Брдо. 

1 Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик IV ( 1890), 1-11; В. Јагић, Светостефански хри
совуљ краља Стефана Уроша Ј/ Милутина, из старог Сараја изнесла на свет Земаљска влада за Босну 

и Херцеговину, Беч 1890. 
2 Снимци се налазе у Народној библиотеци под инв. бр. 20136-20228, бр. 822, сиги. А 178111-93. 
3 Пространа рударска област била је у пределу Копаоника, на 70 km дужине, с обе стране планине. К. 

Јиречек, Историја Срба /Ј, Београд 175; V. Simic, Istorijski ra::voj naseg rиdarstva, Beograd 1951, 205, 
ово рударско подручје је назвао ибарским, поIIПо њеним средишњим делом протиче река Ибар; на 

истоку је планонски масив Копаоника а на западу планине Рогозна и Голија. 
4 Још су Римљани развили своју рударску активност на овом простору. На термама Бањске, Новог Паза

ра, Јошанице и Лукова, Римљани су имали своја насеља. Остаци аmичке материјалне културе налазе 
се не само око бања већ и на самим рудиштима. V. Simic, Jstorijski razvoj naseg rиdarstva, 206-21 О. 

5 К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србцје и Босне у средњем веку, Зборник Константина Јиречека 
1, Посебна издања САНУ CCCXXVI (1959), 256. 
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ТРЕПЧА: Највеће и најпознатије место овог краја била је Трепча (Трепче, 

Тријепча, Трепте, Требча).6 У писму папе Бенедикта IX барском архиепископу 
Марину из 1303. године помиње се Трепча са католичком парохијом.7 Имала је 

две католичке цркве: Свету Марију у Страом Тргу, и цркву Светог Петра. 

Василије Симић, сматра да је њено рударство знатно старије, и да се ту 

вероватно радило још у ХП веку, пре доласка Саса у наше крајеве. 8 Један путник 

бележи 1308. да српски краљ Стефан Урош 11 Милутин има 7 рудника сребра.9 

Трепча припада првој групи прилога које краљ Милутин додељује 

Бањској. Иако за ово место, на десној обали Ибра, нису дате засебне међе, у 

Светостефанској хрисовуљи помињу се топоними "планина над Саси.ма треп

чанским", "Сашка река", "старе рупе", "Лабски пут", "Мажићи'', везани за 
рударско насеље и рудник Тепчу. 10 Трепча је била богата сребром, оловом и гво

жђем. Теренска истраживања показују да се бројни рударски радови налазе на 

површини дугој 9 km, а широкој 3 km и груписани су око брда Старог Трга, 
Старог Трга (савремени рудник), Мажића, Витушића, Мељанице, Гувништа, 

Мађере и Гропова. 11 

Чувени трговац, из познате патрицијске породице у Дубровнику, 

Марко Лукаревић ишао је у Трепчу, априла 1313, изнајмивши два коња од 
једног Влаха. 12 Од тог времена број података о Трепчи стално расте, да би у 

првој половини XV века достигао свој максимум. Овај рудник био је познат 
по великој концентрацији руде на изванредно малом простору и због тога је 

привлачио пажњу трговаца. Главни метал који се добијао у овом руднику је 

сребро, из среброносних галенита, затим олово и злато. 

Колонија у Трепчи била је врло шаролика. Поред Саса и Дубровчана 

који су били најбројнији, било је Сплићана и Млечана. Као њени становници 

М. Динић, Трепча у средњм веку, Прилози за КЈИФ 33 ( 1967), 3-1 О. 

М. Шупут, Црква у Старом Тргу, Зборник ФФ у Београду 12, 1(1974)321-331, остаци познате католич
ке цркве у Старом Тргу, средњовековној Трпчи откривени су 1967. приликом конзерваторских радова. 
Ова црква старија је од Бањске; Католичке парохије постојале су у Брскову, Руднику, Рогозни, Трепчи 

и Грачаници (Јањево). У свим новим католичким колонијама вршио је црквену власт которски бискуп. 

И. Божић, О јурисдикцији которске дијецезе у средњовековној Србији, Немирно Поморје ХУ века, 

Београд 1979, 17; С. Ћирковић, Католичке парохије у средњовековној Србији, Работници, војници, 
духовници, Београд 1997, 240-258. 

V Simi6, lstorijski ra::voj пaseg rudarstva, 211-222. 
9 Апопутi descriptio Еигорае orieпtalis, ed. О. Gorka, Cracoviae 1916, 32. 

IO Споменик IV, 2-3; В. Јагић, Светостефански хрисовуљ, 8-9; Заду:нсбине Косова, Призрен-Београд 
1997, 316. За међе овог прилога погледати карту: Sekcija Kosovska Mitrovica 2, (580-2) 1 :50000 Izdanje 
Vojnogeografskog institнta, Beograd 1984. 

11 Мажићко насеље је у ствари стара Трепча. Оно лежи с обе стране Трепчанског потока око 1 km 
узводно од Старог Трга, данашњег рудника у Трепчи. V Simi6, /storijski ra=voj пaseg rudarstva, 213; 
Регистровано је око 2000-2200 старих рударских радова, а најобимнији су били у Старом Тргу. С. 
Ћирковић-Д. К. Којић-Р. Ћук, Старо српско рударство, Београд- Нови Сад 2002, 36-37. 

12 И. Манкен, Дубровачки патрицијат у XIV веку, Београд 1966, 295-296. 
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1349. бележе се Tedeschi о Slaui о Latini, а међу првима по имену, је познат, 
Pelenos et Manuello Tedeschi. 13 Тестаменти пружају значајне и занимљиве 

податке о рударству и становништву Трепче. 14 Последњи познати по имену Сас 

из Трепче, забележен је на самом почетку XV века. 
Кнез је био главни претставник власти у Трепчи за време краљевства 

и царства, у почетку је то обично био Сас а касније Дубровчанин. Касније се 

јавља кефалија ( capitaneus) који је присутан све док Турци нису запосели у пот
пуности област Бранковића. 

Михајло Динић сматра да из Трепче потиче 1880 литара сребра које 
је 1395. послато на чување у Дубровник.'5 У доба распарчавања поседа Вука 
Бранковића, Трепча је ипак остала у домену његове супруге, госпође Маре и 

њених синова. Почетком XV века Мара Бранковић са синовима издаје самоста
лно Дубровчанима повељу о трговини ( 1405); издаје под закуп царину и ковницу 
у Трепчи и решава спорове с трговцима. 16 

Присуство злэ:гара у Трепчи свакако неоспорно сведочи о ковању новца. 17 

Вести о Трепчи из 1436. године говоре да је турски "склав" вршио 
притисак на дубровачке трговце и задржавао сребро. 18 

Турци имају своје насеље у Трепчи 1448. године (Triepza turcha 1448) и 
издају наређење о забрани извоза сребра. 

Забележен је податак да је 1450. у Трепчи био кефалија Вукосав 
Добројевић који је био у сукобу са Дубровчанима. 19 

Од дубровачке властеле у Трепчи су боравили: Менчетићи20, Сорге21 , 

Бобаљевићи, Продановићи, Соркочевићи22 и други. 

13 М. Динић, За историју рударства у средњовековној Србији и Босии !, Београд 1955, 5. 
14 Исто, 5. Уте(;fамеюу Домање Менчетића, писаном 1356. године, наводи се даје платио некакав дуг 

Teotoпicis pro mercato de Trepce. 
15 "Већ у јаиуару 1395. примају Дvбровчаии на чување 397 литара сребра, а три дана пре Ровииа доиоси Ву

ков челник CмWI нове 693 литре сребра. Последњи депозит, и износу од 790 литара сребра, предаје CмWI 
10.јаиуара 1396. који још шаље госпођа Мара из Пришти11е". М. Динић, Област Бра11ко(f!lћа, 159-160. 

16 М. Динић, Трепча у средњел1 веку, 402. 
17 К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници, 267. 
18 Из Дубровника је писано деспо1)' Ђурђу да нареди склаву да не чини насиља и да надокна.дн ште1)'. 

К. Јиречек, Историја Срба 11, 326. 
19 М. Динић, Трепча у средњем веку, 403. 
20 Од Менчетића у Трепчи су били: Domagna f. Nisle Marci de Mence, што потврђује његов те(;fанент из 

1358. године, у коме говори о црква у Трепчи. Његов брат Marcus био је у Трепчи четрдесетих година 
XIV века. И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 118. 

21 У Трепчи је боравио J11nius I11ani de Sorgo. Он је 1395. донео у Дубровник на депоновање 100 либри 
сребра, које му је предао Вук Бранковић. Синови Juniusa: Martin, Nisilo et Matheus, живели су у Трепчи 
између 1399. и 1417. године. И. Манкен,Дуброва•~ки патрицијат, 412, 419. 

22 Интересантан је те(;fамент Јунија Ивана Соркочевића, којије на(;fао у Трепчи 1409. Из њега се дозна
је да му госпођа Мара Бранковић дугује 109 литара сребра, 1 унчу и 4 аксађе. Он је у Трепчи поседо
вао и дрвену кућу. М. Динић, Трепча у средњем веку, 405. 
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Утицајна личност у овом месту био је Оливер Големовић, брат војводе 

Ђорђа Големовића. Оливер је доцније постао кефалија у Приштини. Од домаће 

властеле истицала се породица Родопи, чији успон почиње 1402. године "када 
је један Родоп" помогао Ђурђу Бранковићу, при бегу из тамнице у Цариграду, 

после Ангорске битке. 

У Трепчу је било пренесено тело краља Милутина око 1450. године, из 
Бањске, алије услед опасности од Турака, ковчег је из Трепче однешен у Софи

ју 1460. године. 
Почетком ХХ века Трепчу је описао Бранислав Нушић. Источно од 

Митровице на пола миље налази се Стари Трг. У његовом атару налазе се многи 

темељи, гробови, гробнице и развалине некадашње вароши. Туда протиче река 

Трепча која се за тим слива у Ситницу. Он пише да се Трепча "управо зове само 

место на коме је црква те се отуда за цркву каже Трепчанска црква. У близини 

Трепче налази се један врео минерални извор који избија из једне стене. Вода је 

у томе извору црвенкаста и жута, мирише јако и зову је бакруша. Поменута 

црква сва је у рушевинама; од њеног је камена, пре двадест година, направљена 

садања ситничка ћуприја и медреса. "13 

Иван Иванић, готово у исто време обилази Косово и за Трепчу бележи 

да је "бWla врло знатан рудник, у коме се последња рударска колонија помиње 
још 1685. године".14 

КОПОРИЋ: Село Копорић је лоцирано на јужној страни Копаоника, у 

горњем делу Топличке долине.25 Налази се на надморској висини од 900 m, на 
саставцима речица Подгоре и Мушиног дола. Први пут помиње се у Бањској 

повељи, где су дате ,,међе Копорића са селом Дољани".16 Тек из 1346. потиче 
документован податак о Копорићу (Coporich) као седишту дубровачко-саске 
колоније са католичком црквом.27 

У непосредној околини Копорића, пронађене су многобројне закопине 

и развалине кућа а на једном месту и трагови старог водовода. 28 Главни производ 

Копорића било је сребрносно олово. 

Средином XIV века у Копорићу је била значајна насеобина Саса, 
Дубровчана и Которана. После Брскова, Рудника и Новог Брда, Копорић је 
23 Б. Нушић, Косово. Опис зе.мље и народа I!, Нови Сад 1903, 114-116. 
24 И. Иванић, На Косову, Београд 1903, 148-149. 
25 Погледэ:ги кар-rу: Sekcija Novi Pa=ar 4, (580-4) 1 :50000 Izdanje Vojnogeografskog institнta, Beograd 

1984. 
26 Споменик IV, 2; В. Јагић, Светостефански хрисовуљ, 7; Задужбине Косова, 316. Међе Копорића са 

селом Дољани, у Бањској повељи гласе: "А ово су међе Копорићима: са Дољанима у Бели поток, у рат 
према Мuлотинову потоку. и по брегу у Котце, у Облик, у Модри мел, код Модрог мела у Црквице, и 
од Црквица у Баран". 

27 К. Јиречек, Историја Срба!!, 93. 
28 Постоји око 1100 рударских рупа и поткопа у околини Копорића. V. Simic, Jstorijski razvoj пaseg 

rudarstva, 210. 
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четврти рудаски центар у којем је кован новац.29 Копорићки перпери коришћени 

су у Призрену 60-их година XIV века. За време владавине цара Уроша приходи 
од рудника и ковнице новца у Копорићу били су, највероватније, у његовим 

рукама. 

О овом руднику после смрти цара Уроша 1371. године, не постоје по
даци, за наредних двадесетак година. Извесно је да су Мусићи загосподарили 

неким деловима Копаоника у овом периоду а вероватно и Копорићма. 

Књегиња Милица са својим синовима Стефаном и Вуком дала је "Копо

ритски трг" манастиру Св. Пантелејмона у Св. Гори.зо Копорићи су, у међувре

мену, прерасли у трг. 

О црквеном животу Копорића сведочи и тестамент Радослава Братуље

вића, који се односи на Трепчу, али је писан у Копорићу 1440. године.з 1 

Копорићи се спомињу 1414. и 1424. године као седиште дубровачко-са
ске колоније, али ширих података нема. 

ЈЕЛАЦКЕ: Источно од Копорића, на удаљености од 4 km, налази се 
Јелацке, рудник богат сребрносним рудама.з2 У његовој непосредној близини 

постоје и данас трагови рударске активности.зз 

РОГОЗНА: Према предању "глава копаоничкuх рудника је под 
Рогозном".з4 Рогозна је планина, 10-12 kmјугозападно од Новог Пазара. Пружа 
се правцем југозапад-североисток у дужини од око 20 km. Смештена је у троуглу 
који сачињавају река Рашка, горњи и средњи ток Ибра. Обрасла је густим 

шумама. Преко ње је пролазио стари каравански пут који је повезивао Босну 

са Скопљем и Солуном. Помиње се у познатом писму из 1303. као седиште 
католичке парохије de Rogozna. з 5 Појава католичког становништва свакако стоји 
у вези са рударством.з6 Светостефанском повељом Рогозна са Рудинама дошло 

29 О постојању ковнице новца у Копорићу није се знало до откривања тестамента дубровачког трговца 
Тихоја Кртешића, којије реги"-трован 6. авrуста 1368. године у Дубровнику. Р. Ћук, Прилог проучава
њу рударства на Копаонику у средњем веку, Копорић и Беласица, ИГ 1-2 (1989), 26-28. 

зо С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912" 51711; Actes de Sаiпt
Рапtе/еетоп. Actes Serbs par S. Cirkovic, Paris 1982, 182-189;Задужбине Косова, 357. 

31 
М. Јовић, Србија и римокатоличка црква у средњем веку, Крушевац 1994, 117. 

32 Погледати карту: Sekc!ja Novi Pazar 4, (580-4) 1 :50000. 
33 Недоумица остаје око питања да ли је Јелаце било самостални рудник или само ревир Копорића или 

Беласице. В. Симић, Рејонизација, 378-381. 
34 П. Ж. Петровић, Рашка, антропогеографска истраживања/, Београд 1984, 39. 
35 М. Динић, За историју рударства/, 5. 
36 Рударска активност на подручју ове планине почела је још у праисторији, да би Римљани активно 

је t::ксплоатисали крајем I и почетком lI века. Постојање простране рударске области Рогозне и 

Копаоника условило је и формирање mпnicipima DD код Сочанице. Е. Ser~kov, Мипiсiрiит DD kod 
Socaпice, PrBtina-Beograd 1970, 71. 
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је у посед истоименог властелинства.37 Сребрносно олово из којег се добијало 
и злато вађено је на многим местима на Рогозни. Постоји знатан број топонима 

који су настали у вези са рудрством у овој области. Велики број топонима 

сведочи о рударству на овом простору: Плакаоница, Златни камен, Златна глава, 

Златаре, Жежница, Кижа, Црвена река и други. 

Подаци из дубровачког архива откривају да је ту постојало насеље с 

организованом управом и кнезом, у коме су локални мајстори развили високу 

занатску технику луксузне обраде сребра и одржавали живе пословни-кредитне 

везе са Дубровчанима. 38 

Према попису из 1571. године, рударско подручје Рогозне, налазило се 
у склопу нахије Жежна.39 Нахија је имала укупно 19 села, а назив је добила 
према врху и руднику Жежница на Рогозни ( 1021 т ), у селу Трнави, југо-источно 
од Новог Пазара. У попису је убележено село Рогозна, са 15 кућа, 4 баштине 
и приходом од 1200 акчи. Као дербенд на опасном путу који води у пределе 
Босне, Херцеговине и Скадра, ово насеље је добило у дефтеру посебне законске 

олакшише. Истакнуто је да се ту стичу са свих страна путници и каравани на 

конак. Само насеље Рогозна налазило се у близини рудника Жежне између села 

Брђана и Трнаве, где сачувана топонимија указује и на постојање дубровачке 

насеобине. 

ГЛУХА ВАС: То је најпознатији рудник гвожђа у средњовековној Срби

ји и значајно занатско-трговачко насеље. Први пут се спомиње у Бањској пове

љи.40 Овај рудник, "коло все у рудари и дохоци" подарио је краљ Милутин својој 

задужбини.41 Од рудника Брскова (на горњем току реке Таре), манастир св. Сте

фана Бањска годишње је добијала 200 перпера. 

37 Споменик IV, 2-3; 8. Јагић, Светостефански хрисовуљ, 8-9; Заду:жбине Косова, 316; Погледаrи карте 
за међе "Рогозне са Рудинама": Sekcija Novi Pazar 3, (580-3), 1 : 50000; Sekcija Novi Pazar 4, (580-4) 
1 : 50000; Sekcija Kosovska Mitrovica 2, (630-2) 1 : 50000; А. Поповић, Горњи Ибар средњега века или 
средња-ибарска долина с подгорином ју:жног Копаоника. историјско-географска истра:ж:ивања, ГНЧ 
XXV (1906), 181; Г. Шкриванић, Властелинство св. Стефана у Бањској, ИЧ VI (1956), 182-183. 

38 Г. Томовић, Сопотски забел Чрмањ, ИЧ XXXIV ( 1987), 46. 
39 Исто, 46-49, нап. 16, наводи да податке о нахији Жежна, даје на основу читања преминулог М. Стоја

ковића, као и допуна Д. Бојанић. 
40 Е. Мушовић, Глухавица, НЗ 6 (1982), 67-74. Поуздано је утврђено да су још од почетка Ш века 
Римљани имали свој рудник гвожђа у Глухави!UI. Ту је пронађен римски новац цара Комода. Још није 
утврђено како се Глухавица звала у античком периоду. "Њено садашње име је словенско? "znyxa вас" 
(Глухавица)-значи znyвo село". 

41 Споменик IV, 9; Задужбине Косова, 321. 
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Глухавицаје лоцирана 20 km јужно од Новог Пазара.42 Није дуго био у 

поседу Бањске јер је већ Стефан Дечански поклонио свом манастиру Дечанима, 

од кола (топионице) у Глухој Васи по 50 гвоздених нада годишње. 
Бројни топоними откривају даје у и околини Глухавице било развијено 

рударство и занатство, као на пример: Руђе, Рудница, Ковачи, Самокова, Жара, 

Лукари и Штитари.43 

Глухавицаје поред рудара била и насеље занатлија и трговаца. Дубров

чани су ту имали и своју колонију о чему сведоче и вести раних турских изво

ра. 

Турци су врло рано заузели Глухавицу. Глухавички кадија је 1396. 
године, послао писмо Дубровчанима у којем их обавештава да се он као 

представник турске власти налази у Глухавици.44 Она је под Турцима добила и 

ново име: Демирџи Базар, што значи, у преводу, Гвоздени Трг. 

Демирџи Базар се бележи у попису нахије Јелеч у XVI веку.45 У њему су 

живеле две муслиманске породице и 73 хришћанска домаћинства. Становници, 
чувеног рудника гвожђа из средњег века, сејали су, према овом попису, пшени

цу, мешанац и зоб. На њиховим пољима било је лана као и пчелињих кошница. 

Држали су свиње и плаћали порез на њих. Људи су имали вртове а било је и 

воћа на њиховим баштинама. Располагали су са 12 воденица које су биле опо
резоване. 

ОСТРА ЋА: Трг Остраћа, на десној обали Ибра, први пут се помиње 

1346. године као седиште латинске колоније.46 У његовој близини откопаванаје 

гвоздена руде.47 Ово место је књегиња Милица поклонила манаститу Св. Панте

лејмона.48 Остраће се тада не бележе као рударско место већ као село. 

Католичку колонију из средине XIV века треба тражити западно од 
Ибра, у данашњем селу Остатији. Ту на северо-источним "падинама Голије има 

42 И. Руварац, Прилошци историјског географији Србије, Летопис МС, књига 229, свеска 1 ( 1905), 3-5, 
полемише о положају места Глухавица и Глуха вас. Критикује мишљење Љ. Ковачевића који бележи 

даје Глуха вас село у Бр ско ву. Извесни Monte-AIЬano путовао је око 1625. године из Дубровника преко 
Фоче у Нови Пазар и даље у Цариград. "Нека се дакле скрије Брсково и Брсковска .жупа испред Новог

пазара и Глухавице код Јени-пазара". 

43 Е. Мушовић, Глу:wвица, 68. 
44 Глухавички кадија је захтевао да дубровачки каравани, којима се преноси роба из Дубровника у Цари

град иду преко Глухавице и ту плаћају царину. Дубровчани су између осталог одговорили: "Царева зе

мља је велика, дуга и иш рока и много путева има по њој. Куда год буду ишли по царевој земљи плаћаће 
царину по закону. Ако буду туда пролазили, они ће свратити к теби у Глухавицу и платити царину по 

закону". Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма 1-2, Београд-Ср. Карловци 1929, 217. 
45 Нахија Јеле•~ у XVI веку (кадилук Нови Пазар, санџак Босна). приредио Е. Мушовић, НЗ 5 (1981), 41-

75. 
46 К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници, 267. 
47 V. Simic, /storijski ra::voj пaseg rиdarstva, 161. 
48 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, 517; Actes de Sаiпt-Рапtе/еетоп, 

Actes Serbs par S. Cirkovic, 182-189; Задужбине Косова, 357. 
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доста трагова старог рударства око села Колудре, Остатије, Плешина, Саса 

uРудног.щ9 

ПЛАНА: У XIV веку Плана, на десној обали Ибра према ушћу 
Студенице била је значајни рударски центар. 50 Први пут се спомиње 1346. у 
вези са дубровачком колонијом и католичком црквом.51 У Плани је постојала 

и ковница новца (grossi de Plana, 1388). На простору Плане има више ревира: 
Цеовиште, Влах-Орље-Мурча и Разлечје-Вучак.52 

На овом простору верификовано је 20% свих старих рударских радова 
на Копаонику и 27% свих топионица. Добијало се злато у праху, 53 сребро-обично 

и гламско, олово, бакар и гвожђе. 

Из 1413. године познат је један римокатолички свештеник "prete de li 
Todeschi" из Плане.54 

КОЗИЈА ГЛАВА: Пописи Зворничког санџака из 1519. и 1533. дају 
податке и о рударству на подручју нахије Брвеник. Царски хас био је приход 

од рудника Козија Глава, у кадилуку Брвеник. Он је према попису из 1519. у 
три године доносио приход од 90000. Тај закуп је укључивао још два рудника: 
Лиштје и Бело Брдо (који не треба доводити у везу са истоименим рудником на 

Копаонику).55 На терену није утврђена његова локација. 56 

ГО ШЋАНИЦА: Као царски хас забележен је 1519. и приход од рудника 
Гошћаница, у кадилуку Брвеник. У три године доносио је приход у износу од 

51000 акчи. Данас не постоји насеље нити област са таквим именом. Постојала 
је и нахија Гошћаница која се простирала на поречју Љубовиђе, десне притоке 

Дрине, између Љубовиђе и горњег тока Јадра.57 

ЖЕЖНА НА РОГОЗНИ: Рудник Жежна58 спомиње се заједно са 

Новим Пазаром у неколико потврда емина Џелала које су издате између 1514. 
и 1515. године. 59 Нови Пазар са Жежном припадао је директно царској благајни. 
49 М. Динић, Југозападна Србија у средњем веку, Српске земље у средњем веку, Београд 1978, 82-83. 
50 К. Јиречек, Историја Срба II, 93. 
51 К. Јиречек, Трговачки путеви, 266. 
52 В. Симић, Плана, Средњевековно насеље рударске производње, Гласник Етнографског институrа САН 
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У Закону Сулејмана Величанственог из 1536. помиње се као један од важнијих 
рудника на Балкану. Емин Махмуд закупио је рудник Жежну код Новог Пазара 

1561. године за 6000 акчи. Рудник је имао добру производњу јер је приход од 
ушура сребрне руде износио 31 ООО акчи. 

Турски пописи севедоче да се мајдан Жежна са Новим Пазаром налалазио 

на Рогозни. Нахија Жежнаје према попису из 1571. године, припадала кадилуку 
Трговиште и призренском санџаку. Цела нахија је добила име по врху и старом 

руднику Жежници на Рогозни у селу Трнави, југоисточно од Новог Пазара.60 

На југоисточној страни Жежнице, у близини раскршћа сеоских путева, 

налази се омањи плато. Ту су нађени фрагменти керамике као и на јужној стра

ни превоја која се спушта према Новом Пазару-Рајетиће и иде према Трнавској 

реци. 

У околини, Жежнице, налазе се бројни топоними који сведоче о рудар

ској активности: превој Меденовац и врх Градина (1309 м). 
Локалитет Градина је на купастој главици 1309 m апсолутне висине, 

на развођима Избичке и Трнавске реке, са једне стране, и Бањске реке, Вуче 

и Гркајске реке, са друге, југоисточне стране.61 Од осталих топонима важан је 

помен лаза (пролаз између два рударска окна). На простору између Жежнице 

и Градине на Медановцу налазе се: Вуков лаз, Мали лаз и Цмилов Лаз, а у 

близини су и Криви лаз и Смилов лаз.62 Топоними важани за рударство на овом 

простору су Котловина, извор Бакарњача у селу Баре и Рудине, потес између 

Рајетића и Плакаонице. 

Приход овог рудника је одређиван за општедржавне потребе, те је 

1566. овај рудник требао да да 18000 акчи за поправку Херцег Новог.63 Царским 

добрима мајдана Жежна је управљао 1577. године кнез Радоња. 
Ово подручје било је богато сребром, оловом и гвожђем. Али ус

лед објективних околности крајем ХУП века долази до опадања рударске 

производње, у овом руднику, која је била у складу са општом стагнацијом 

привреде. 

БЕЛО БРДО: Копаоничкој области обојених и племенитих метала 

припада и Бело Брдо. То је најмлађи копаонички рудник који није радио под 

Немањићима. Отварање његових окана, вероватно, пада у прву трећину XV 
века, у доба Деспотовине, када се у Србији експлоатација рудника налазила у 

кулминацији. Прве сигурне вести о овом руднику су из 1348. године. 64 Тамо је 

60 Г. Томовић, Сопотски забел Чрмањ, 46-47. 
61 Р. Ж. Петровић, Рашка, 128. 
62 Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 360-361 (Р. 

Михаљчић). 
63 Б. Храбак, Нови Пазар и околина у почетној фази декомпезације Отоманског царства (1560-1580), 
нз 17 (1993). 

64 Б. Храбак, Дубровачка насеобина у копаоничком руднику Белом Брду, Огледи (1952), 55. 
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била присутна и колонија Дубровчана. Вести о злату и златарима директно су 

потврда о врсти руда која се добијала из белобрдских окана. До године 1459. 
Бело Брдо је не рачунајући податак из године 143 8, забележено само пет пута, и 
то у књигама дубровачког Малог већа, у вези са избором судских колегија који 

су имали да решавају спорове између или против чланова насеобине у Белом 

Брду.65 Први пут се после пада Деспотовине, у дубровачким архивским књигама 

бележи крајем августа 1459. године. У овом руднику је настављен рад и после 
пада под власт Турака. 

Бело Брдо почиње да се придиже крајем шездесетих година XV века, 
да би седамдесетих година XV века живот у насеобини био консолидован а 
послови поновно уносни. Може се закључити да је Бело Брдо крајем XV века 
припадало запланинском кадилуку. Најпознатија личност у овом месту од дола

ска Турака био је Иван Радохнић. Насеобина у Белом Брду одржавала је везу 

са Дубровником преко тзв. Дубровачког друма. Почетком XVI века дубровачка 
колонија у Новом Брду још је постојала али је била малобројна. 

РЕЗИМЕ 

На простору Светостефанског властелинства важна грана привреде, по

ред земљорадње и сточарства, било је и рударство. Копаоничка област била је 

једна од најбогатијих рударских подручја средњовековне Србије. Најпознатији 

рудник на овом подручју је Трепча. Глухавицаје била је најпознатији рудник гво

жђа на Балкану. Међе Копорића детаљно су наведене у Бањској повељи. Већина 

рудника може се пратити путем повеља и турске грађе кроз цео средњи век. 

65 Исто, 56. 
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REZIME 

Savremeno uprav\janje kvalitetom u skolskim sistemima polazi od objavljenih re
zultata internacionalnih istrazivanja ТIMSS-a i PISAstudija. Ova internacionalna istrazivanja 
sluze centralnom sistemu monitoringa i oЫikovanju "nacionalnih"obrazovnih standarda koji 
bi trebalo da obezbeduju kvalitet nastave i sluze daljem razvoju skola. 

U radu se analizira centralni razvoj i centralno administriranje obrazovnih standarda 
koje је razvio КМК (Konferencija ministarstva kulture) u Nemackoj kao moguci okvir za 
slicna promisljanja kod nas, s obzirom da је i nasa zemlja ucesnica ovih internacionalnih 
istra:livanja i da se ne mozemo pohvaliti osvojenim rezultatima. 

Кljucne reci: obrazovni standardi, kvalitet, centralno administriran razvoj 

UVOD 

MenadZтent kvaliteta i evaluacija pedagoskog rada postaje sve aktuelnija 
tema u na5im skolama. Svoj znacaj doblli su nakon sprovodenja i objavljivanja rezul
tata medunarodnih projekata ТIMSS ·-а, i PISA •. Ova intemacionalna istraiivanja, 
nazvana Large-scale Assessments, sluze centralnom sistemu monitoringa i predstavlja
ju prve, znacajne i ozblljne korake osmisljavanja pedagoskog menadzmenta kvaliteta 
u skolama. u sustini, skole danas mogu na dva naCina da se bave menadzmentom 

*Ovaj rad nastao је tt okviпt naнcno-istra.zivackog projekta "Evropske dimenzije promena obrazovnog siste
ma u SrЬiji" (149009) koji finansira Ministarstvo nauke i za~tite zivotne sredine RepнЫike SrЬije 
"T!MSS = The Third International Mathematics and Science Stнdy 
'P!SA = Programme for International Student Assessment 
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kvaliteta: od dole (model А) i od gore (model В- kako se oЬicno navodi и literaturi).Тip 
А - је stariji i oslanja se na razvoj koji polazi od svake pojedinacne skole kao jedinice 
za osmisljavanje, model В polazi od obrazovnih standarda, postavljenih na nacional
nom nivou, koje, ро pravilu uspostavlja Ministarstvo za prosvetu и svakoj zemlji. Ovi 
«nacionalni» obrazovni standardi, trebali Ьi da obezbede kvalitet nastave i sluze daljem 
razvoju, razvijaju se, dakle, centralno,i centralno se administruju od strane vlade. 

U ovom radu analiziracemo model В - centralne, nacionalne obrazovne 
standarede koje је propisala Konfereпcija miпistarstva kulture (КМК) и Nemackoj. 
Svakako da se ne radi о primeru i modelu koji Ьi bezuslovno trebao da sluzi za 
analogiju, ugled ili nekriticko prenosenje, nego kao uzor za promisljanje vlastitih 
nacionalnih standarda koji Ьi trebali da budu stozeri evaluacije kvaliteta i medusobne 
uporedivosti uspesnosti skolskog vaspitno-obrazovnog rada. 

CENTRALNO ADMINISTRIRAN RAZVOJ 
- INICIRANJE POMOCU STANDARDA 

Obrazovni standardi prema shvatanju КМК opisuju ocekivaпe rezultate исе
пја. Oni su nesto kao «nacionalna ocekivanja kompetentnosti/sposobnosti» (Helmke). 

Obrazovпi staпdardi obuhvataju opste obrazovпe ciljeve i oznacavaju kom
peteпtnosti, koje Ьi ucenici trebalo da usvoje do jednog odredenog nivoa od central
nih sadrzaja. Obrazovпi staпdardi se koпceпtriSu па kljucпelosпovпe oЬ!asti jedпog 
predmeta. Time se odustaje od dosadasnje orijentacije prema sadrzajima i kvalifika
cijama. Ovo је jedan svetski trend, koji је izazvan testovima ТIMSS i PISA, koji do
zvoljavaju internacionalno uporedivanje dostignuca ucenika i na kojima nasi ucenici 
nisu pokazali zavidne rezultate. 

Obrazovпi standardi prema preovladavajucem shvatanju formulisu kompe
teпtnosti и okviru jedпog predmeta kao i zajedпicke za vise predmeta, koje su znacajne 
za dalje skolsko i poslovno obrazovanje i koje omogucavaju ucenje sposobno za nado
vezivanje. Standardi КМК postoje najpre za zavrsetak obaveznog vremena skolovanja 
i za predmete nemacki(maternji jezik), matematika i engleski. Drugi predmeti trebalo 
Ьi da uslede, kao i standardi za kraj (cetvorogodisnjeg) osnovnog skolovanja. 

Nacionalni obrazovni standardi su najpre trebali da budu definisani kao mi
nimalni standardi, ali su naposletku zakljuceni kao tzv. normativni standardi. Oni 
zahvataju osnovne principe svakog nastavnog predmeta. Nacionalni obrazovni 
standardi: 

• opisuju kompeteпtпosti koje se odпose па predmet ukljucujuCi postojece 
zalihe zпапја, koje Ьi ucenici trebalo da su dostigli do jednog odredenog 
vremenskog trenutka na njihovom obrazovnom putu; 

• ciljaju na sistematicno i umrezeno ucenje i slede tako princip kumulativnog 
sticanja kompetentnosti; 
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• opisuju ocekivana dostignuca u okviru oЬ\asti zahteva; 
• se odnose na kljucnu oЬ\ast datog predmeta i daju skolama prostor za 

osmisljavanje sopstvenog pedagoskog rada; 
• pokazuju srednji nivo zahteva; 
• se objasnjavaju pomocu primera zadataka. 

Ovi standardi se baziraju na privremenim, za predmet specificno definisanim 
modelima kompetentnosti, koji su razvijeni iz iskustva skolske prakse. Oni ukljucuju 
internacionalno priznate modele standarda - izmedu ostalog teorijske osnove PISA
studije i Zajednickog evropskog referentnog okvira zajezike. 

Primeri zadataka cine ocig\ednim predmetne obrazovne standarde. Nemacke 
pokrajine, koje st1 prilicno daleko otisle и ana\izama obrazovnih standarda, slozile su 
se da razvijaju daUe primere zadataka i da и radovima па orijentisanju i uporedivanju 
и samoj pokrajini i и vise pokrajina ili centralnim i decentralnim ispitima utvrde, и 
kom oblmu standardi treba da budu postignuti. Ovo utvrdivanje moze da usledi ро 
zavrsetku obaveznog vremena skolovanja ili vec i и nekom ranijem vremenskom tre
nutku, da Ьi se omogucile mere forsiranja. Princip standarda koji se orijentise prema 
kompetentnostima Ьiсе poja5njen na primeru predmeta matematika: 

PRIMER МАТЕМАТIКА 

Sticanjem odredene skolske spreme ucenici treba da raspolazu ovde nave
denim opstim matematickim kompetentnostima (slika 1) koje su relevantne za sve 
nivoe matematickog rada. Ove kompetentnosti se uvek sticu, odnosno primenjuju 
kao celina. 

Neke od, na slici l, navedenih matematickih kompetentnosti се и daljem 
tekstu Ьiti konkretizovane za uzor: 

(Kl) Matematicki argumentovati 
Ти spada: 

• Postavljati pitanja koja su karakteristicna za matematiku ( « Ima li ... ?», «Kako 
se menja ... ?», «Је li to uvek tako ... ?» ), i obrazlozeno izlagati pretpostavke, 
razvijati matematicke argиmentacije (kao objasnjenja, obrazlozenja, dokaze), 
opisivati i obrazlagati nacine doЬijanja resenja. 

(К2) Matematicki resavati proЫeme 
Ти spada: 

• Obradivati date proЬ\eme i proЬ\eme koje smo sami formulisali, odaЬirati 
i primenjivati prikladna heuristicka pomocna sredstva, strategije i principe 
za resavanje proЬ\ema, preispitivati plauziЬilnost rezultata kao i promisliti о 
pronala.Zenju ideja i pиteva za resenja. 
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Matematicke ideje-vodilje 
КМК naglasava, da opisane opste matematicke kompetentnosti(K 1 i К2) 

ucenici treba da steknu u raspravljanju sa matematickim sadrzajima, koji ostaju Ьitni. 
Shodno tome, ucenici, polazeci od sadrzaja konkretizuju opste matematicke kompe
tentnosti kao dispozicije. 

Slika 1: Opste matematicke kompetentnosti 

matematicki resavati proЫeme 

matematicki 
argumentovati 

SukoЫjavanje sa matematickim 
sadйajima 

matematicki 
modelirati 

komunicirati upotreЫjavati 

matematicke predstave 

rukovati simbolickim, forrnalnim i tehnickim elementima matematike 

Takvi standardi za matematicke kompetentnosti koje se odnose na sadrZaj, 
su dodeljeni pojedinacno odabranim matematickim idejama-vodiljama, da Ьi se po
stiglo razumevanje osnovnih matematickih kompetentnosti, da Ьi se pojasnile poseb
nosti matematickog misljenja, kao i da Ьi pustili da se otkrije i iskusi znacaj i funkci
ja matematike za uredivanje i spoznaju sveta. Sledece matematicke ideje-vodilje se 
koriste kao osnova: 

• Broj 
• Mere 
• Prostor i oЫik 
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• Funkcionalna veza 
• Podaci i sluc~j. 

Jedna ideja vodilja obuhvata sadrzaje razlicitih matematickЉ oЫasti i pro
vlaci se kroz matematicki kurikulum spiralno. 

Pripisivanje neke matematicke kompetentnosti koja se odnosi na sadrzaj 
jednoj matematickoj ideji-vodilji nije uvek jednosmisleno, vec zavisi od toga, koji 
aspekt matematickog rada treba da bude naglasen u sadrzinskom kontekstu. 

Ovo сето opet pojasniti za svaku ideju-vodilju: 
(IVl) Ideja-vodilja broj 
Ucenici: 

• koriste smislene predstave racionalnih brojeva, narocito prirodnih, celih 
brojeva i razlomaka u skladu sa potrebom za upotrebu; 

• predstavljaju brojeve primereno situaciji, izmedu ostalog i stepenovanje na 
deseti; 

• obrazlaiu neophodnost prosirivanja oЫasti brojeva na primerima, koriste 
racunske zakone, i za racunanje od prednosti, za proveru koriste priЫizno 
racunanje i druge postupke; 

• zaokrufuju rezultate racunanja smisleno za odgovarajuci kontekst; 
• upotreЬ!javaju odgovarajuce izracunavanje procenata i kamate; 
• obja5njavaju na primerima vezu izmedu racunskih operacUa i njihovih 

reverzibllnosti i koriste ove veze; 
• Ьiraju, opisuju i vrednuju metode i postupke, Ciji algoritmi odnosno proracuni 

se koriste kao osnova; 
• sprovode u konkretnim situacijama komЬinatoricka razmisljanja, da Ьi 

odredili broj mogucnosti; 
• ispituju i nterpretiraju rezultate и situacijama uz uzimanje и obzir kritickog 

procenjivanja odabranog modela i njegove obrade. 

Za svaki standard su- kao и internacionalnim studijama ТIMSS i PISA- de
finisani nivoi kompetentnosti. Pri internacionalnim studijama to se desilo na osnovu 
emipirijskih podataka uz pomoc zahtevnih postupaka skaliranja. Pri tom su najcesce 
doЬijana 4 i1i 5 nivoa. КМК је uzela stepenovanje ne na empirijskoj bazi, vec na 
osnovu procenajednog odbora predmetnih didakticara, pri cemuje uvek Ьila korisce
na ista sema od tri nivoa (uporedi sliku 2). 

Standardi koji se orijentisu prema nivoima kompetentnosti treba da se re
dovno proveravaju pomocu testova. Orijentisanje prema testovima ide toliko daleko, 
da proponenti ovog modela ne mogu da zamisle staпdarde bez testova, niti testove 
bez standarda. Standardi i testovi se zamisljaju kao Ыizanci (uporedi npr. Кlieme i 
drugi 2003). Stoga mozemo da govorimo i о modelu testovnog standarda. 
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Slika 2: OЫasti zahteva / Nivoi kompetentnosti 
1. Reprodukovati 11. Povezivati 111. Uopstavati i 

razmiЩati 

Matematicki argumentovati 
Ovde spada: 

• 

• 

Ponavljati rutinske • Obja.Snjavati ili razvijati • Objasnjavati ili 
argumentacije (kao preg\edne argumentacije razvijati kompleksne 
racunanje, postupke, iz vise koraka. argumentacije. 
izvodenja, recenice • Opisivati i obrazlagati • Vrednovati razlicite 
koje su poznate iz nacine dobljanja resenja. argumentacije. 
nastave). • Vrednovati rezultate • Postavljati pitanja 
Argumentovati u kontekstu njihove koja su karakteristicna 
znanjem iz primene. za matematiku i 
svakodnevice. • Objasnjavati veze, red i obrazlozeno izlagati 

strukturu. pretpostavke. 

SHVATANJE KVALIТETA 

Shvatanje kvaliteta modela standarda u testu nagla.Sen је specificno za pred
met. Kompetentnosti u oЬ!asti nemackog, matematike i engleskog, kao i domeni 
znanja koji tu spadaju definisu sta treba da se podrazumeva pod kvalitetom. Druge 
dimenzije kvaliteta, kako ih model razvoja skola koristi kao referentni okvir, su u 
najboljem slucaju slabo naznacene, cak ih negde uopste i nema. Kvalitet skola је 
strucni kvalitet. Cak iako је ovakvo shvatanje kvaliteta u srzi plauzibllno, ono skriva 
nesagledivu opasnost pedagoskog redukcionizma. Hartmut v. Hentig govori u ovom 
kontekstu о skoli-od-tri-predmeta (Hentig, 2003, str. V 30). Uz to standardi u prvom 
redu regulisu, sta treba da bude nauceno; ono kako, koje reformne skole posebno 
naglasavaju, ponovo Ьiva zapostavljeno. 

Bez sumje su standardi za obezbedivanje kvaliteta neophodni. ProЬ!ematicno 
је ipak suzavanje standarda na tri «glavna predmeta» i stapanje standarda sa testovi
ma koji postavljaju veliko mnostvo predus\ova. Јег, naposletku, konstrukcija testova 
se upravlja prema potrebama tehnickog skaliranja. Ne ono sto ucenici treba da uce, а 
nastavnici da predaju, vec ono sto se da oslikati na skalama kompetentnosti, moglo Ы 
da odlucuje о tumacenju standarda. То deluje visestruko restriktivno: tendencionalno 
se izostavlja опо sto пе zadovoljava kogпitivno-пaucпi pojam kompeteпtпosti, опо 
sto nije dovoljпo u okviru predmeta, ј naposletku cak i опо sto se пе da predstaviti 
na skalama nivoa, dak\e na primer опо emocionalno, muzicko i estetsko. Kada Ы se 
logika пivoa zaista ozblljпo uzela, tada Ы ostalo krajnje malo oЬ!asti uсепја za stan
darde testova.Naime,logika tvrdi, da se uсепје ostvaruje kroz јаsпа ograпiceпja, koja 
se nadovezuju jedno па drugo, inkludirajuci stepenovanje prema jedпom utvrdenom 
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nizu. То se cak i kod najjace etaЬ\iranog stepenovanja, Piaieovog modela duhovnog 
razvoja, osporava. 

Ovde mozemo istaci i to, da predavaci nisu u stanju da sami ocene toliko 
zahtevne testove kompetentnosti. То vodi ka neizbeznoj zavisnosti od instituta za 
testove. То znaci pre svega, da predavaci vise ne kontrolisu sami rezu\tate svoje na
stave. Oni doЬijaju relativno apstraktne rezultate, naime polozaj grupa ucenika na 
nivoima kompetentnosti. Pitanje, koji su sadrzaji u nastavi posredovani i koje su 
metode pritom Ьi\е de\otvorne, ostaje bez odgovora. 1 neophodnost drzanja u tajno
sti zadataka testova i ogromni troskovi za novo razvijanje, sprecavaju konstruktore 
testova u tome, da predavacima daju konkretne infonnacije. То pre vodi ka depro
fesionalizaciji nego ka obecanoj profesionalizaciji. Nastavnici tesko mogu izbeci, 
da se upravljaju prema primerima zadataka za testove, tako da «teaching to the test» 
postaje pravilo. 

ProЬ\ematicno је dalje, to sto normiranje standarda testova ima neku vr
stu ugradene tendencije ka nadmasivanju. Kvalitet и pog\edu normativa standarda 
је visoki kvalitet, jer, napos\etku, po\iticari utvrduju minimalne standarde («80% na 
nivou IV». Bavarska pokrajina и Nemackoj, Ьi, npr. mogla zeleti da pretekne sve 
ostale, а niko da ne zeli - niti moze - da zaostaje za Bavarskom). Robert Marzano је 
izracunao, da Ьi u SAD ucenici morali da idu devet godina duze u skolu, kada Ьi hteli 
da dostignu standarde koji su vaieci u nekim drugim drfuvama. 

Jos jedan proЬ\em је iskusenje, da se rezultati testova koriste za odlucivanje 
prilikom odaЬira, dakle da se skolski/obrazovni put ш skolska sprema ucenika ve
zuju za rezultate testova. Testovi koji se koriste za odlucivanje о obrazovnom putu, 
nazivaju se u SAD «High Stakes Tests». Oni se tamo koriste u 18 drzava. Veoma 
su slicni preporucenim testovnim standardima. Prva empirijska istrazivanja (uporedi 
svesku februar 2003 «Educational Leadership» ), jednoglasno pokazuju: 

• testovni standardi ne mere ono, sto tvrde (pise Popham), 
• slabe skole i slaЬi ucenici postaju jos slaЬiji, i 
• testovni standardi mogu vise da demotivisu nego sto motivisu (Amrein/ 

Berliner). 

EVALUACIJA: PRIMARNO EKSTERNA, 1 REAKCIJE NA ТО 

Standardi testova treba - prema definiciji - redovno da budu preispitivani, 
putem samih testova. КМК је odlucilo, da specijalno и tu svrhu osnuje «Testovnu 
agenciju zemalja». Glavni zadatak agencije је u tome, da postavi Anker-Items (tezi
sta) za normiranje testova koji su specificni za pojedinacne zemlje na jednu zajed
nicku (nacionalnu) metriku. Agencija Ьi trebalo da pocne sa radom и 2006godini 
pomocu tada raspolozivih PISA-ПI-podataka, reprezentativnih za celu Nemacku ( i 
to najpre za matematiku). Ostali predmeti dolaze kasnije.S obzirom da i nasa zemlja 
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ucestvuje и PISA- istra.Zivanju i za nas је znacajno da pratimo rad ove Agencije, 
uporedujemo nase specificne standarde kvaliteta za navedene predmete и odnosu na 
zadatu nacionalnu metriku. 

Eksterna evaluacija ima dakle jednoznacno prioritet. Podaci koji su doЬijeni 
pri istra.Zivanjima, kao npr. ТIMSS ili PISA trebalo Ьi da budu dostavljeni skolama. 
Pitanje је samo, kako skole postupaju sa ovim podacima, da li ih, odnosno kako ih, 
koriste za svoj sopstveni menadzment kvaliteta. Ovo pitanje, jos nije istrazeno, ni 
kod nas, а ako namje za utehu, ni и zapadnim zemljama, koje imaju mnogu duZи tra
diciju eksteme evaluacije i internacionalnih istra.Zivanja postignuca skola i ucenika. 
Na osnovu ovih studija i informacija doЬijenih pomocu odgovora/reakcija ukljucenih 
ministarstava prosvete, doznajemo, da vecina skola doduse trazi dostavljanje feed
back podataka, ali samo mali deo (oko 20%) podataka koristi za svrhe menadzmenta 
kvaliteta. Moze Ьiti daje to zbog toga sto skole (ni kod nas, а ni и Nemackoj) dosad 
jos nisu stekle iskustva sa razvojem skola baziranom na podacima eksternog eva
luiranja, sto ovakvi podaci ne mogu da se interpretiraju reprezentativno za skolu i 
uopste tesko mogu da se interpretiraju. Znacajno је ( kako pokazuje jedna studija iz 
Hesena) da angazovanje savetnika, koji се skolama pomoci pri interpretaciji podata
ka, povecava intenzitet unutrasnje-skolske obrade. 

Osnovni razlog toga sto skole apstiniraju od odgovora/reakcija na eksternu 
evaluaciju lezi verovatno и tome sto se skole jedva identifikuju sa podacima iz Large
scale-Assesments-a: oni ne poticu - kao kod interne evaluacije - iz pitanja koje po
stavlja sama skola, reprezentativnost za skolu (pojedinacno) nije obezbedena, i cesto 
se podaci daju (kao kod IGLU - istra.Zivanja) samo doticnim razrednim staresinama, 
koji ove zadrzavaju za sebe, tako da oni ne postajujavni za skolu. 

Upravljanje i koordinacija и navedenom oЫiku odvijaju se centralno.Glavna 
orijentacija је: orijentacija ka standardima i ka testovima.Standardi su centralno ra
zradeni i centralno dogovoreni. Naravno, oni ne mogu da se realizuju centralno, vec 
samo ро pojedinim regijama (npr. pokrajinama и Nemackoj).Regije (pokrajine)se 
obavezuju na to, da svoje nastavne planove usaglase sa standardima.U Nemackoj, 
koja је najdalje otisla и promisljanjima koja sada cekaju i nasu zemlju, obrazovni 
standardi su nakonjedne duze kontoverzne debate formulisani ne specificno za oЫik 
skole, vec sveobuhvatno za sve oЫike skola.Neke skole, pretvaraju ih, medutim, и 
kljucne nastavne planove specificne za oЫik skole. Ovi obrazovni standardi Ьi treba
lo da upravljaju razvojem nastavnih planova pojedinacnih skola. 

ProЫem koordiniranja gotovo da i ne postoji, posto se skole ne ukljucuju 
и koncipiranje standarda. Obrazovni standardi se centralno sastavljaju i top-down 
(od gore ka dole) prosleduju skolama. Evaluacijaje pokazala, da ovaj top-down ra
sprostranjen program oCigledno menja nastavu (Prenzel 2001 ). Da li је on poboljsao 
rezultate н okviru predmeta, jos uvek је nejasno. 
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IMPLEMENTACIJA KROZ TESTOVE I CENTRALNE ISPIТE 

U preambuli za KMK-standarde obrazovanja se ka2e: Oni treba da budu 
ostvareni «u jednoj nastavi, koja ima za cilj samostalno ucenje, razvoj komunika
tivnih sposobnosti i spremnost za kooperaciju kao i aktuelno sticanje informacija, 
dokumentaciju i prezentaciju rezultata ucenja» 

Iako ovo odgovara slici moderne nastave, ipak mora da se posmatra kao 
skromna zelja, dokle god se ne stvore preduslovi za njihovu implementaciju u poje
dinacne skole, tj. stvore preduslovi za razvoj nastave.U KMK-standardima se na to 
ni jednom ne ukazuje.Treba poci od toga, da nastavnici, kao glavni nosioci citavog 
poduhvata, nisu uopste upoznati sa standardima , а kamoli da su ih (zdravo za go
tovo) prihvatili. Empirijska istra2ivanja ро pitanju «Sta се se revizijom nastavnog 
plana promeniti» pokazuju da revidirani nastavni p\anovi jedva dospevaju u nastavu, 
а oko 70% upitanih predavaca uopste nije ni znalo za njih (Vollstiidt/Tillman i drugi 
1999).I dalje ostaje otvoreno pitanje implementacije standarda obrazovanja u nastav
ne stredmete.Ovo da\je znaCi i preispitivanje skolskih razvojnih programa, nastavnih 
p\anova, strucnog usavrsavanja nastavnika.Skole ujednoj ili vise regija trebalo Ьi da 
promisle nacin uporedivanja kao i to da li се se centralnim ili decentralnim ispitima 
utvrditi, u kom oЬ\iku standardi treba da budu postignuti.Same standarde treba u 
skolskoj praksi a\i i zajednickim naucnim uredivanjem ( od strane skola) preispitivati 
i na bazi validiranih testova usavrsavati. 

Iluzijaje verovati da se pritiskom (od gore) mogu resiti proЬ\emi implemen
tiranja obrazovnih standarda.Uz pritisak moze se pojaviti i otpor (odnosno podrska), 
jer inace moze da nastane protivpritisak, da se aktiviraju defanzivne rutine.U ovom 
trenutku, za ocekivati је da се se skole upravljati prema zadatim standardima, ali da, 
u sustini, nastavu nece znacajno promeniti, kao ni oЬ\ike ucenja ucenika.Celokupna 
situacija Ьiсе mnogo jasnija kada budu utvrdeni standardi za sve predmete i za sve ni
voe skolovanja, jer u protivnom mozemo imati samo parcijalne predstave, a\i nikako 
i sliku celine koja Ьi obezbedivala sigurnije zakljucke. 

Model А koji polazi od skole nije neuskladiv sa modelom В koji polazi od 
centralnih standarda. Naprotiv: na internacionalnom nivou se vec duze radi na tome 
da se оЬа ova modela integrisu. Iz organizacionog razvoja saznajemo i da su Bottom
Up modeli i Top-down modeli neodvojivi jedni od drugih ukoliko zelimo da ostvari
mo razvoj (kvaliteta).Pitanje је samo: da \i smo mi na putu ka integrisanom menad
zmentu kvaliteta, koji ujedno spaja razvoj i osiguranje kvaliteta. 

PERSPEKTIVA: ОО KOKTELA КА SJNTEZI 

Obrazovni standardi imaju smisla i potrebni su kao izraz strucnih ciljeva 
obrazovanja i kao merilo za evaluaciju.Oni postaju proЬ\ematicni kada se ujedinjuju 
sa «High Skates Testovima» i/ili kada mutiraju u dominantno, centralno sredstvo 
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upravljaпja i/ili kada se pokusavaju sprovesti pod pritiskom.Tek u jedпom jediпstve
пom koпceptu meпadzmeпta kvaliteta staпdardi dobljaju smisao.Neke zemlje,su па 
putu ka jediпstveпom konceptu. U iпostranstvu su па primer dosta пapredni Капаdа, 
Skotska ili Holaпdija, а u Nemackoj па primer Nidersakseп, Badeп-Viteпberg, Rajn
laпd-Falc i Nordrajп-Vestfaleп. Опi isprobavaju mпoge od пavedeпih kompoпeпti 
upravUaпja meпadzmeпta kvaliteta, takode komblпuju Ьrојпе kompoпeпte, ali ih пisu 
(ili jos пisu) integrisali u јеdап obuhvataп i konkluzivan sistem. Vise је гее о kokte
lima, пеgо о siпtezama. 

Eksterna evaluacija - kao na primer u Holaпdiji - је dosta razvijeпa, dok је 
iпterпa zaostala u razvoju. Ili se па primer planira i doпosi koпcept u kojem se па ade
kvatan пасiп komblпuje eksterna i iпterпa evaluacija-, ali пе postoji dovoljпa usa
gla5eпost sa obrazovпim staпdardima, а роsеЬпо sa skolskim testovima sposobпosti. 
Ako od jedпog koktela treba da пastane siпteza, moraju se traziti mediji sistematskog 
spajanja. Treпutпo pozпajemo cetiri takva medija: 

1. Standardi obrazovanja i skolski kurikulum 
2. Opste-didakticki i strucпo-didakticki razvoj пastave 
3. Iпterпa i ekstema evaluacija 
4. Testovi u korist System-Moпitoriпga i skolske evaluacije. 

И vezi 1: Standardi obrazovaпja se пе moraju ceпtralпo upravljati i samo па 
silu implemeпtir!lti. Опi su «slobodпo» formulisaпi, daju odredeпi okvir, ali ostavlja
ju i prostor za slobodпo delovanje, koje је specificпo za ројеdiпаспе skole. 1 obrпuto 
skole sa sopstveпim profilom и obrazovпim standarima mogu da proпadu orijeпta
cioпi sistem kao i merila za sopstveпe zahteve, koje imaju и vezi kvaliteta. Kada se 
оЬа ova gledista sistematski usaglase пastace skolski kurikulum, koji Ы trebao da se 
odпosi па mпogo siru oЫast пеgо sto su to staпdardi do sada propisivali, па primer па 
druge predmete i па пасiпе uсепја i poducavaпja, koji uopste пisu Ьili tematizovaпi 
и dosada5пjim staпdardima. 

И vezi 2: Razvoj пastave и smislu usavrsavaпja пасiпа i metoda uсепја od
пosi se па horizoпtalпu ravaп, па uсепје uceпika istog razreda ili iste geпeracije. 
Natavnici, koji и tom smislu, zele da poboljsaju пastavu, bave se razvojem пastave 
koпsekveпtпo и okviru razreda оdпоsпо и okviru geпeracijskih grupa. Ova оЬа oЫi
ka razvoja пastave zapravo predstavljaju celiпu. Ali ova povezaпost se и fragmeп
tisaпim skolama пе uspostavlja sama od sebe. Опа se mora orgaпizovati. Slika 3 
pokazuje uпakrsпost (koordiпate) razvoja пastave, koji se koordiпise па osпovujedпe 
upravljacke grupe i koji se па kraju mora prosiriti па skolski пivo. Ukoliko ova koor
dinacija uspe, пastace iпtegrisaпo uсепје, koje se пaziva i samoodgovorпo uсепје. 

Uпutra5пja povezanost оЬа oЫika razvoja пastave se uocava i и tekstovima 
strucпih/predmetпih didakticara, и kojima пајсеsсе пailazimo па fomшlacije kao sto 
su samoregulisano ucenje, kooperativпo uсепје i1i ciljпo orijeпtisaпo uсепје, znaci 
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opstedidakticke kategorije.Sa druge strane jasno је i «onima, koji se bave razvojem 
ucenja» da se metode ne mogu uciti bez sadrzaja. 

И vezi 3: Da eksterna i interna evaluacija moraju da budu usko povezane da 
Ы se postigla efikasnost razvoja kvaliteta, vec smo detaljno navodili. Najzahtevniji 
oЫik jednog ovakvog sistema predstav\jaju tabele kvaliteta. Postoje takode i manje 
zahtevni sistemi referenci u formi sistema upitnika, koji su uspesno isprobani i do
stupni skolama. Oni s\uze internoj evaluaciji pojedinacnih skola, poredenju skola 
medu sobom i kao baza podataka za sitem-monitoring. Pogodni su kako za internu 
tako i za eksternu evaluaciju. 

Slika 3: Krst razvoja nastave 
Poducavanje u struci 

Tim razreda odn. generacije 

Konferencija 

Samo-odgovomo 
strucno ucenje 

Ucenje u razredu 

И vezi 4: Cetvrti i poslednji medij integracije је najneutralniji, najzahtevniji i 
verovatno najdelotvorniji: usavrsavanje i kaliЬracija uporedivih radova u vezi testova 
strucnih sposobnosti sa visestrukom funkcijom. Vec је pomenuto da povratne infor
macije о podacima iz Large-scale-Assessmenta, koji se zasnivaju na probl uzoraka, 
nisu puno doprineli skolama koje su ucestvovale, izmedu ostalog zbog toga-kao kod 
PIZE 2000 - sto nisu uzimani podaci iz celog razreda i1i - kao kod IGLU - sto po
stoje intaktne razred-podatak-recenice, koje su date samo razrednim staresinama koji 
su ucestvovali, ali ne i skolama.Ovaj tip uporedivih radova predstavlja najuzu vezu 
centralno administriranog upravljanja skolskim kvalitetom. Top-down- i Botom-up 
modeli se ujedinjuju. Podaci se objavljuju na nivou skole i dostupni su i roditeljima. 
Omogucava se skolski razvoj koji se bazira na podacima i koji је orijentisan ka re
zultatima. 
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Pritisak i cug se mogu ujediniti - mada cug samo onda, kada zemlje koje uce
stvuju izgrade odgovajuce sisteme podrzavanja za pojedinacne skole. Menadzment 
kvaliteta se moze realizovati samo na osnovu razvoja skole,te stoga skole moraju 
da nauce da menadzment kvaliteta uzmu и svoje ruke.Skolski razvoj zahteva stalno 
usavrsavanje nastavnika i razvoj personala. 
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EDUCATION STANDARDS AND QUALIТY 
MANAGEMENTINSCHOOLS 

SUMMARY 

The modern quality management in school systems comes from the pub
lished results of the researches of ТIMSS and PISA studies. These international re
searches are in the service of the central systems of monitoring and the formation of 
the "national" standards of education, which should provide the quality of education 
and the further development of schools. 

In the paper, the central development and administration of schools of edu
cation standards, developed Ьу СМС (Conference ofthe Ministry ofCulture) in Ger
many is analyzed, as possiЫe frame for similar researches in our country, considering 
that our country is the participant of the international researches and that the results 
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